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od redakcji

Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na łamach 4(20)2020 r. numeru kwartalnika „Neony-tożsamość”. 

Jesteśmy z Wami już 5 lat! Pandemia trwa ... Pojawiły się również trudności z finansowaniem 
naszego wydawnictwa. 

W tym numerze kwartalnika polecam szersze prezentacje: poezji Jerzego Fryckowskiego, 
grafiki/kolaży Jana Miśka, fotografii Wojciecha Junga, oraz wiersze współpracujących z nami 
poetami.

Witam serdecznie na naszych łamach debiutujących u nas - Patrycję Fedak i Krzysztofa Kamila 
Skrzypka. Można przeczytać opowiadania Zofii Marii Smalewskiej „Opętanie”, Agnieszki Ciesielskiej 
„Elton” oraz fragment powieści „Osiedle odmieńców” Anny Klejzerowicz. Bardzo interesująco 
przedstawiają się kolejne prezentacje twórczości artystów zwią¬zanych z naszym kwartalnikiem. 

W części historycznej Jerzy Kornacki pisze o dziejach kościoła w Steblewie a Dariusz Dolatowski 
i Artur Jendrzejewski o przedwojennych Pszczółkach. Tomasz Jagielski przedstawia nam wizytę 
Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w WMG, w Trąbkach Wlk., w 1938 r. Zgodnie 
z wcześniejszą zapowiedzią przedstawiamy kolejny pruszczański zespół rockowy - „The Kasztan”. 
Zespół związany był z legendarnym klubem „M-6”, który obchodzi w tym roku swoje 50. urodziny. 
Byliśmy patronem medialnym wydarzenia o skali europejskiej, które odbyło się w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gd. – oratorium, misterium „3 Marie” w wykonaniu grupy 
operowej Les Femmes. Spektakl można obejrzeć www.youtube.com/watch?v=Yu7e7dQ3yLI      

W  związku z  istniejącą sytuacją, będziemy zamieszczać fragmenty tego numeru na  naszej 
stronie, na Facebooku www.facebook.com/Neony-Tożsamość-119207575443489/

„Neony-tożsamość” można przeczytać na  stronach www.neony.pruszcz.com  
i www.powiat-gdanski.pl Życzę Państwu miłej lektury!

Roman Ciesielski

Tadeusz Jałoszyński
Jestem jak Jonasz

Wyrzucony z brzucha oceanu
Idę po mokrym piasku
Nade mną grzywy szarych chmur
Cieszę się, że jestem – choć mnie nie ma

Wchodzę jakby w sady owocowe,
Gdzie w spadające owoce wpijają się osy
To nie złudzenie - ginie słodycz z mych ust
Padają słowa, którymi ranię
Innych i sam siebie

Jakbym teraz szedł po brudnych schodach
Choć chcę daremnie iść
Wśród zielonych traw i mchów
I złożonej pod starym dębem obietnicy
Więc idę a wiatr nadmorski pędzi po toni

Słyszę czyjś śmiech
Nie powinienem słuchać wiatru
Brudne i wyszczerbione schody nie będą
                                                            wieczne

Anna Flis, płaskorzeźba
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malarstwo

Barbara Jankowska, akwarela

Vasyl Netsko „Melodia duszy”, olej



6     październik – grudzień 2020

poezja

Jerzy Fryckowski

POŻEGNANIE 
Czytam nekrologi kobiet w twoim wieku
zastanawiam się przy jakiej codziennej
i banalnej czynności ktoś przekaże złą wiadomość
nie tracąc za to własnej głowy
Jaki bieg przerwiesz gdzie zawiśnie ręka uzbrojona w żyletkę
albo kanapkę z pomidorem pachnącym twoimi włosami
Czy może będzie to na wymarzonej łące
pośród ukochanych psów o pszenicznej sierści
i bursztynowych oczach
Gdzie zaczniesz oddychać coraz rzadziej
przywoływać imię dziecka zrodzonego z mgły
i chabrów tak szybko więdnących w darmowych bukietach
Co sobie przypomnisz z naszych wędrówek
między rozgrzanymi lokomotywami
a chłodem dworcowych szyb do których przymarzały zadarte nosy
Czy tylko hotelowe kolacje pod gwiazdą brudnej lampy
niemające nic wspólnego z wigilijnym oczekiwaniem ?
Na twoich sztywniejących powiekach zamiast monet pocałunków
twarde opuszki tragarza ostatnich namaszczeń
pachnącego popiołem strażnika krematorium

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI ĆWICZY DOSKONAŁOŚĆ NOŻA, 
KTÓRYM ZOSTANIE ZABITY 

Codziennie stawia na ostrzu noża wypieczoną skórkę chleba 
Najpierw na rewersie pachnącym zbożem rysuje znak krzyża 
Potem uważając na palce dzieli bochenek na dwie połowy 
Jest perfekcjonistą żaden okruch nie powinien się zmarnować 

Nóż jest jak kobieta tęskni za kostką masła wystanego cierpliwie w kolejce 
w której jedni czytają noblistów a inni wróżą z gwiazd 
bo przybyli tak wcześnie że widzieli jak księżyc zasłania Wenus 

Ten nóż jest bardzo poręczny i przydatny 
Gdy zerwie się zawleczka w puszce coca coli 
Zamieni się w bagnet i wydobędzie rześkość w bąbelkach 

Bochenek chleba ucięty w połowie źrenicą noża 
jak równo urwane życie syna w wigilię przed upadkiem drugiego tysiąclecia 
niesie w sobie nocną ciszę piekarni i ciepły radiowy głos 

Zanim krzyk matki zamieni się w ugniecione świąteczne ciasto 
Syn za ścianą przetłumaczy Milczenie owiec i Czas apokalipsy 

Za kilka lat dobrze naświetlony nóż 
nie ujdzie uwadze mordercy
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NAUCZYCIEL PLASTYKI MALUJE FRESKI
Zbliżają się święta trzeba pomalować pokój dziecięcy
mężczyzna w eleganckim czarnym mundurze
tłumaczy swojej młodej żonie

kochanie
żydowski nauczyciel plastyki
wychodzi dużo taniej niż nowe tapety

natrętny zapach farb roznosi się po całym mieszkaniu
pani domu zabiera dzieci na spacer
przecież to ma być niespodzianka

na ścianach wyrastają herosi
mitologia germańska dotarła do Drohobycza
nikt tu nie wyczuje zapachu czosnku

Felix Landau zaczyna się nudzić
nie zachwyca go gra świateł 
i lot gołębi wokół kościoła świętego Bartłomieja
z balkonu swojej willi
mierzy bardzo krótko i strzela

w powietrzu zamiast skrzydeł zatrzepotały ręce
gwiazda Dawida jak jesienny liść klonu
lekko pocałowała rynsztok
herr Felix jest wybornym strzelcem
mógłby na kolbie pistoletu wyryć kolejny znak
ale przecież jest estetą ocali biel kości słoniowej

Bruno Schulz z przyzwyczajenia nawet nie odwrócił głowy
wie doskonale że kolejne zwłoki
leżą obok dawnego sklepu bławatnego
do którego przed wojną zanosił ojcu pierwsze rysunki

dawny nauczyciel plastyki i prac ręcznych
namalował sobie kolejny dzień życia

13 GRUDNIA. DO TW „JUROR” 
Zastanawiam się jak to jest donieść na przyjaciela
nie mieć odwagi podpisać się nazwiskiem wybrać kobiecy 
                                                                                       pseudonim

kiedy zostanie zatrzymany na 48 godzin uwieść jego żonę
pod pretekstem niesienia pomocy i w trosce o dzieci 

gdy nie wytrzyma ścieżki zdrowia zabrać od gliniarzy 
                                                                                  rękopisy
wyłuskać najlepsze wiersze zmienić szyk wyrazów
i wreszcie się podpisać własnym nazwiskiem dostać nagrodę 
                                                                                            wydawców

żonie przyjaciela przynieść pomarańcze i żałobne pończochy
dzień przed wigilią zabić karpia
szczęśliwą łuskę zanieść swojej kobiecie

RZYM. FOTOGRAFIA NR 5
Kobieta pod pomnikiem Giordano Bruno
przykłada głowę do marmuru
opanowała do perfekcji obroty ciał
wie jakie krąży dookoła drugiego 
a jakie tylko obiega i obiecuje przypływ

wierzy że kształt kulisty jest doskonały
bo pielęgnuje swój biust już od pierwszej komunii
robi sobie kolejną fotografię
w nawiązaniu do ukochanego Miłosza

Po zachodzie słońca zjada owoce morza
na które jej mężczyzna brzydzi się polować

Syna w słomkowym kapeluszu
składa na ołtarzu obcej ojczyzny

*** 
to się tak nie da
jesteś jedenaście lat
a potem cisza

w drodze do lodówki mijaliśmy plac
na którym nauczyłeś się chodzić na smyczy
i zaufałeś człowiekowi

byłeś samcem alfa
tylko w najbliższej okolicy
wierzyły w to sójki
i przebiegające drogę wiewiórki
na które zadzierałeś głowę
po szczyt 

kora drzewa była jak skóra
wąchałeś i przewidywałeś raka
w ostatnim kwartale zabierałeś na spacer
i trącałeś nosem pokancerowane miejsce

ulegając urodzie naszych pań
poddawaliśmy się zabiegom

Przychodziły na groby pojedynczo
zasłonięte plastikowymi pucharami zniczy
z których czas wypijał parafinę
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sztuka

III konkurs „Pociąg do sztuki 2020”

Magia wody
Stowarzyszenie Twórców „Przystanek Sztuka” oraz Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, Me-

diateka w Straszynie – mają przyjemność ogłosić wyniki trzeciej edycji konkursu „Pociąg do sztuki 2020”. Tematem tegorocznego 

konkursu była magia wody. Na konkurs wpłynęło 63 prace. 

Jury w składzie: prof. dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska, prof. dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk, prof. dr hab. Dariusz Syrkowski 

z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przyznało w kategoriach:  -  malarstwo, - fotografia, rysunek, grafika, - ceramika, rzeźba, 

rzemiosło artystyczne, następujące nagrody:

Kategoria malarstwo
I miejsce – Magdalena Tuźnik  „Odbite w wodzie”, olej na płótnie, II miejsce – Urszula Cwalińska „Z prądem”, akryl na płótnie,  

III miejsce – Katarzyna Lis „Nie było-jest-cud”, akryl.

Wyróżnienia: Andrzej Tuźnik „Magiczne zabawy”, olej na płótnie; Danuta Kraszewska „Odpoczynek nad Radunią”, akryl na płót-

nie; Barbara Chudyba „Fale”, akryl na płótnie.

Kategoria grafika, rysunek i fotografia
I miejsce – Wiesław Jezierewski „Kanał Raduni”, fotografia, II miejsce – Teresa Piotrowska „Zima nad Radunią”, pastel, III miejsce 

– Arkadiusz Kuźmiński „Kanał Wielki z lotu ptaka”, fotografia, 

Wyróżnienia: Roman Ciesielski „Milczenie”, grafika; Jolanta Lassak-Szymerska „Magia wody w Rotmance”, fotografia; Małgorzata 

Płotka „Poranna rosa”, grafika.

Kategoria rzeźba, ceramika i rzemiosło artystyczne
I miejsce – Aleksandra Grodzicka „Syreni śpiew”, płaskorzeźba w drewnie, II miejsce – Olena Ulianova „Podróż wielkiej ryby na 

północ”, tkanina, III miejsce – Renata Jelińska „Magiczna kropla”, ceramika.

Wyróżnienia: Vasyl Netsko „Sekret narodzin” rzeźba; Grażyna Goszczyńska „AQUA ET LUMEN”, tkanina; Zenon Kosater „Wenus”, 

płaskorzeźba w drewnie.

Magdalena Tuźnik „Odbite w wodzie”, olej na płótnie.  
I miejsce – malarstwo.

Małgorzata Płotka 
„Poranna rosa”, 
grafika. Wyróżnienie.

Jolanta 
Lassak-

Szymerska 
„Magia wody 
w Rotmance”, 

fotografia. 
Wyróżnienie.
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Vasyl Netsko „Sekret narodzin”, 
rzeźba. Wyróżnienie.

Teresa Piotrowska „Zima nad 
Radunią”, pastel. II miejsce.

Wiesław Jezierewski „Radunia”, fotografia. I miejsce.

Zenon Kosater „Wenus”, 
płaskorzeźba w drewnie. 

Wyróżnienie.

Andrzej Tuźnik „Magiczne zabawy”, olej na płótnie. 
Wyróżnienie.

Danuta Kraszewska „Odpoczynek nad Radunią”,  
akryl na płótnie. Wyróżnienie.

Aleksandra Grodzicka „Syreni śpiew”, 
płaskorzeźba w drewnie. I miejsce.
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proza

Anna Klejzerowicz

Osiedle odmieńców 
Prolog

Wcześniej

Jak porzucona szmaciana lalka. Na  wpół zanurzona 

w płyciźnie rzeki, obmywana jej leniwym nurtem. Muskana 

kojącym światłem wschodzącego słońca przefiltrowanym 

przez pochylone korony drzew, dopiero co  okryte młody-

mi liśćmi. W nieruchomych oczach odbija się skrawek nieba. 

Może od tego są takie niebieskie. Gdyby ktoś w nie zajrzał, 

dostrzegłby mądrość i  ból dojrzałej kobiety, którą już ni-

gdy się nie stanie. 

Ale nikt nie zajrzy. Bo i po co?

Rzeczka jest czysta i  przezroczysta, białe ciałko wyda-

je  się poruszać, jakby woda tchnęła w  nie  nowe własne 

życie. Mokre włosy dziecka lepią się do czaszki, już nie są zło-

te ani nie zwijają się w figlarne pierścionki. Spłowiała szara 

sukienka w ciemną kratkę popłynęła wraz z prądem nieco 

dalej w  dół rzeki, a  teraz faluje bezradnie, rozdarta, zacze-

piona o  zwaloną gałąź. Jakby w  oczekiwaniu na  ratunek. 

Obie tak czekają – już długo. Od zachodu słońca, poprzez 

burzliwą noc, aż do świtu, który nastał pogodny i  radosny, 

choć powinien był płakać. Słońce już prawie osuszyło trawę 

na zboczu, omszałe głazy, a także niewielkie połacie żółtego 

piasku. Nocna ulewa zmyła jednak wszystkie ślady. Również 

ślady złego człowieka. Nikt nie  szukał dziewczynki. Dzie-

ci jest w końcu tak dużo. Kto by je zliczył? Same się muszą 

pilnować. Dopiero kobiety, które przyszły nad brzeg o po-

ranku, znalazły nagie zwłoki sześciolatki, a potem krzykiem 

zaalarmowały mężczyzn pracujących w polu.

Ich gniew skierował się przeciwko bogaczom z miasta – 

„odmieńcom”, jak nazywali ich pomiędzy sobą. Ten gniew 

okazał się bardziej rwący niż nurt rzeki i trwalszy niż ludzkie 

ciało. I niż pamięć.

Adamów koło Kryszewa, kwiecień

Zbliżała  się północ, dzieci już od  kilku godzin spa-

ły w  swoich pokojach na  piętrze, a  program w  telewizji 

właśnie  się kończył, gdy zobaczyła, że mąż usnął w  fotelu. 

Wyłączyła telewizor i  zbudziła go, nie  zwracając uwagi 

na pomruki niezadowolenia, sama natomiast poszła jeszcze 

na górę, by sprawdzić, czy u dzieciaków wszystko w porząd-

ku, a przy okazji pozamykać uchylone za dnia okna. Dom był 

nowy, jeszcze do niego nie przywykli. Wciąż pachniał farbą 

i lakierem, nie nimi. Na to potrzeba miesięcy. A może i lat – 

pomyślała, choć zarazem czuła radość z tego nowego życia 

po przeprowadzce z miasta. Nowy dom, nowe życie, nowy 

początek.

Za oknami naturalna ciemność – bo  jeszcze nie posta-

wiono na  ich osiedlu obiecanych latarni – do  tego niemal 

namacalna cisza, może z  wyjątkiem szumu wiatru, który 

hulał tu nader często, i zapach świeżej trawy. Na horyzoncie 

na  tle nocnego nieba majaczący szpaler drzew i  rzecz-

ka przepływająca tuż przy nich, u  podnóża płaskowyżu. 

No i ten widok. Za dnia z góry było widać różne piętra ziele-

ni: łąk, pól i domków w ogrodach aż po niewyraźne w oddali 

zabudowania miasteczka stanowiące podnóżek wzgórz 

morenowych. To  Kryszewo, od  niedawna ich miejscowość 

gminna i  najbliższy „ośrodek cywilizacji”, jak żartowali, 

delektując się tą myślą. 

Nad nim już tylko niebo. 

Zajrzała najpierw do  sypialni córki. Dziewczynka spała 

pod  rozkopaną kołdrą, tuląc do siebie maskotkę, którą do-

stała od nich na urodziny. Kobieta rozczuliła się – niby zbun-

towana nastolatka, ale  wciąż jeszcze dziecko. Nie  chciała 

zmian, które jej zafundowali, jednak powoli przekonywa-

ła się do nowej szkoły i nowych koleżanek. Matka poprawiła 

opadającą kołdrę i na palcach wyszła z pokoju. Synek lekko 

pochrapywał przez sen. Miał katar, pewnie od alergii. Trzeba 

będzie zrobić mu testy, przeprowadzić kurację odczulającą, 

zanim organizm przywyknie do tych wszystkich ziół i traw, 

zanim zagospodarują ogródek, posadzą kwiaty i  drzewka 

owocowe, a  dziką łąkę zmienią w  trawnik. Mały w  przeci-

wieństwie do  starszej siostry od  razu polubił wieś. Godzi-

nami potrafił bawić  się na  polu, no  i  miał tu  rówieśników. 
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Wszystko będzie dobrze – uśmiechnęła się do siebie, zamy-

kając za sobą drzwi. Natura jest mądra. Kiedy zeszła na dół, 

mąż właśnie wychodził z łazienki, a więc teraz jej kolej. Szyb-

ki prysznic, odżywczy krem na noc. Chrapał już, gdy poło-

żyła się obok. Jutro oboje wstają do pracy, on odwozi córkę 

do szkoły, ona zaprowadzi do przedszkola synka. Ale jeszcze 

trochę, w  końcu przyjdą wakacje, praca na  uczelni ma tę 

dodatkową zaletę, że pozwala całe lato spędzać z dziećmi. 

Mąż weźmie urlop, wykończą dom, uporządkują podjazd, 

zajmą  się urządzaniem ogrodu. Zasypiając, przypomniała 

sobie, że nie posprzątała po kolacji. Mimo chłodnej jeszcze 

pogody codziennie bawili  się ogrodowym grillem, zapach 

węgla drzewnego czuła aż tutaj, w ich sypialni na parterze. 

I to mimo zamkniętych okien. Sami cali nim przesiąkli. Trud-

no, posprząta rano.

Obudził ją dziwny niepokój. I  coś jeszcze. Coś jak... tak 

jakby szelest. Może szuranie. Jakiś dziwny dźwięk. Nasłuchi-

wała przez chwilę, nie  mogąc go jednak ani zlokalizować, 

ani do końca uchwycić. Kto wie, może są tu myszy? A może 

sarna podeszła pod okna? Albo dzik? Mężczyzna u jej boku 

spokojnie chrapał.

Dźwięk  się nie  powtórzył. Musiało  się jej coś przyśnić 

albo zwierzę powędrowało dalej. Przecież to wieś, jej obrze-

ża graniczą z lasem. Czas przywyknąć do nowych hałasów. 

W  końcu i  ją zmogło, oczy zamknęły  się same. Ponownie 

przysnęła, ale  po  pewnym czasie znowu coś ją obudziło. 

Tym razem niepokój był o wiele silniejszy, bliski paniki. Czuła 

też wyraźny swąd spalenizny. Z całą pewnością nie był to za-

pach grilla...

Spróbowała włączyć lampkę nocną, ta jednak nie dzia-

łała. Druga to samo. Nie było prądu. Gdzie telefon? Nie wy-

macała go na szafce obok łóżka. Pewnie zostawiła komórkę 

w kuchni albo przy telewizorze. Niech to szlag! 

Zbudziła męża, szarpiąc go za ramię. O dziwo, ocknął się 

od  razu, nawet nie musiała mu niczego tłumaczyć. Smród 

przybierał na  sile. Oboje zerwali  się z  łóżka, on w  pośpie-

chu wciągając na siebie dżinsy, ona w samej koszuli nocnej, 

boso wybiegła do holu. Ujrzała dziwne rozbłyski, jakby coś 

pulsowało, rozświetlało się i  przygasało w  ciemnościach. 

Pobiegła w głąb domu. Upiorne światło i narastające trzaski 

dochodziły z kuchni i jadalni. Gdy otworzyła drzwi, buchnę-

ły dym i płomienie. Połączony z jadalnią aneks kuchenny stał 

w  ogniu. Z  krzykiem zatrzasnęła drzwi. Usłyszała, jak mąż 

biegnie schodami na  górę. Po  chwili i  on zaczął krzyczeć, 

bo drogę zagrodził mu ogień. Parł jednak naprzód jak osza-

lały, powtarzając tylko, że  trzeba ratować dzieci, ratować 

dzieci, ratować dzieci...

Zdawało jej się, że słyszy ich wołanie. Liczyła, że mąż so-

bie poradzi, zawsze sobie radził. Starała się myśleć logicznie. 

Skierowała  się do  drzwi wyjściowych, by wezwać pomoc, 

albo dostać się do sypialni dzieci z zewnątrz. Drabina... jest 

przecież drabina! Korytarzyk prowadzący do wyjścia zdążył 

już zamienić się w piekło i stał cały w ogniu. Odwróciła się, 

wołając męża, ale  razem z hukiem płomieni dotarł do niej 

jego dziki, nieludzki wrzask: mężczyzna płonął jak żywa po-

chodnia. Widziała to i nie mogła mu pomóc. W łazience była 

woda, lecz pomieszczenie znajdowało  się na  półpiętrze. 

Szlochając, padła na kolana, skuliła się na gorącej posadzce, 

żar palił jej twarz, nie pozwalał oddychać. Krztusiła się i du-

siła od  dymu. Ból. Rozpacz. Strach. Była jak sparaliżowana, 

powoli traciła świadomość, ogarniała ją ciemność. Może 

to  i  dobrze, bo  po  kilku minutach dotarły i  do  niej żar-

łoczne języki ognia. Wtedy już na  szczęście nic nie  czuła...  

Kryszewo, nazajutrz

Felicja Stefańska obudziła się rozdrażniona i niewyspana. 

Wiosną często jej się to zdarzało. Kiepsko spała, bolała ją gło-

wa. To już chyba ten wiek – rozmyślała z goryczą. Po czter-

dziestce wszystko zaczyna człowiekowi przeszkadzać. 

Organizm psuje  się jak zużyta maszynka, reaguje na  byle 

gówno. Zmęczenie od samego rana? Wcześniej czegoś ta-

kiego nie znała. Umyła się w zimnej wodzie, ale i tak ledwie 

widziała na  oczy. W  lustro wolała nie  patrzeć. W  dodatku 

zabrakło jej kawy, a  czuła, że  bez wspomagania nie  zdo-

ła się dobudzić i zmarnuje dzień pracy. Opatulona w szlafrok 

zeszła na  dół, do  kuchni gospodarzy, od  których urząd 

gminy wynajmował dla niej niewielkie poddasze na  biuro 

– będące zarazem siedzibą redakcji lokalnej gazety – wraz 

z aneksem mieszkalnym. Na dole zastała tylko gospodynię, 

od której bez problemu wysępiła pół słoika kawy, co praw-

da sypanej, nie  rozpuszczalnej, ale  dobre i  to. Zaparzy ją 

sobie w  kawiarce. Albo nie, po  turecku, żeby zbyt długo 

nie czekać. Wymamrotała słowa podziękowania i  już miała 

wracać do siebie, kiedy gospodyni zawołała za nią, stawiając 

na nogi lepiej od kofeiny:

– Pani Felu! A słyszała pani, jaka tragedia w Adamowie? 

Przystanęła w drzwiach, próbując zachować resztki god-

ności rzeczniczki prasowej urzędu gminy.

– Jaka tragedia?

– Aaa, to pani jeszcze nic nie wie... – Kobieta wytarła ręce 

w fartuch.

– A nie słyszała pani, jak syreny w nocy wyły?

– Coś słyszałam, ale  myślałam, że  jakiś wypadek 

na drodze.
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– Pani siada, to pani opowiem. Potworna tragedia! Spali-

ła się cała rodzina na tym nowym osiedlu domków za wsią. 

Miastowi. Cała rodzina. Dopiero od niedawna tam mieszkali. 

I na co im to było... Biedni ludzie, żywcem się spalili! Nawet 

dzieci, podobno dwójka. Mówię pani, nieszczęście takie, 

że aż się wierzyć nie chce...

Dziennikarka zawróciła i  usiadła przy stoliku, a  gospo-

dyni wyjęła jej z  ręki słoik i  zaproponowała, że  sama zrobi 

kawę. Po chwili ustawiła na blacie dwa kubki z parującą za-

lewajką, której zapach wypędził z Felicji resztki odrętwienia 

umysłowego.

– Nie żyją? – upewniła się.

Kobieta pokiwała głową ze smutkiem.

– Wszyscy, jak jeden mąż – odparła. 

– Jak straż przyjechała na miejsce, to już zastali zgliszcza, 

choć tam ludzie na własną rękę próbowali ich gasić. Sąsie-

dzi i cała wieś się zbiegła, ale za mocno się paliło. Straszna 

śmierć w płomieniach...

– Ale od czego ten pożar? Zaprószyli ogień? Może jakieś 

zwarcie?

– Tego jeszcze nie  wiadomo. – Gospodyni wzruszyła 

ramionami.

– Pewnie pani pierwsza się dowie, bo jest tam już policja. 

Pechowe miejsce.

– Dlaczego pechowe? – Stefańska upiła łyk kawy, parząc 

sobie usta.

– O ile dobrze pamiętam, to są piękne okolice: wzgórza, 

lasy, rzeka. Malowniczo tam.

– Piękne to może i tak, ale nie do życia. Tak ludzie mó-

wią. Nic tam nigdy się nie mogło utrzymać. A jak w końcu te 

domy pobudowali, to miejscowi ostrzegali, że nic dobrego 

z tego nie wyjdzie. No i jak widać, mieli rację.

– To były prywatne grunty czy gminne?

– Dawniej gminne. Od  gminy wykupił je zaraz po  ko-

munie jeden gospodarz z  Adamowa, za bezcen. Okazję 

zwietrzył, a  że  w  radzie sołeckiej siedział, to  mu na  rękę 

poszli. Tak oni się w tamtych latach potrafili urządzić. Stary 

Cywiński już nie żyje, ale jego syn podzielił ziemię na działki 

i posprzedawał miastowym. Teraz spał spokojnie nie będzie. 

– Kobieta przeżegnała się.

– To przecież nie jego wina – zaoponowała dziennikarka.

– Niby nie jego, ale sumienie go będzie gryzło. Każdego 

by gryzło. Jakby taki pazerny nie był i ziemi by się nie pozbył, 

to do tej tragedii by nie doszło.

– No  ale  co  miał z  tą ziemią robić, skoro sama pani 

mówi, że to nieużytki były? Nie ma co gdybać, pani Mario... 

Przyszłości nikt nie przewidzi. Pójdę już do siebie. Spróbu-

ję się czegoś więcej dowiedzieć. Może tam nawet podjadę 

i sama się rozejrzę. Dziękuję za kawę. A gdzie koty?

– A w ogrodzie się wygrzewają, nygusy jedne.

Stefańska marzyła o kocie, ale nie mogła trzymać zwie-

rząt. Nie  była u  siebie, brakowało jej czasu i  stabilizacji. Za 

to z kotami gospodarzy zaprzyjaźniła się, a one odwzajem-

niały jej sympatię. Poczuła głód i nieco ją zemdliło. Mocna 

kawa na  czczo to  nie  był dobry pomysł. Musiała coś zjeść 

i koniecznie zapalić. Spłukać gorycz herbatą. A potem chyba 

naprawdę pojedzie do Adamowa.

Barbara Chudyba „Fale”, akryl na płótnie. 
Wyróżnienie. III Konkurs „Pociąg do sztuki 2020”

Renata Jelińska „Magiczna kropla”, ceramika.  
Wyróżnienie. III Konkurs „Pociąg do sztuki 2020”
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Tomasz Dunajski „Łapino nad Radunią”

Bogan Groth „Faktoria”

fotografia
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malarstwo

Barbara Boetcher „Postać mężczyzny”, olej Eliza Piechnik „Upadek”, olej na płótnie

Łukasz Jaruga „Blue Moon”, olej na płótnie
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Gabriel Roszak „Wspólnik”, olej na płótnie Iwona Deptuch-Dymowska, akwarela

Elena Ulyanova „Etiuda o zmierzchu”, technika własna, papier 
akwarelowy

Tadeusz Wojewódzki „Akt stworzenia”, akryl
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Małgorzata  
Borzeszkowska
Poszukiwania

od krzyża do krzyża wędruje 
umęczony 
drogą 
wzdłuż autostrad 
 
przeciska się między samochodami 
na ruchliwych ulicach miasta 
kierowcy błogosławią mu 
jednym uniesionym palcem 
 
coraz wolniej 
polnymi drogami 
po kocich grzbietach bruku 
spłukanych deszczem 
 
szuka krzyża 
na miarę 
 
nieheblowanych desek 
sosnowych 
pełnych sęków 
i odcisków ciepłych rąk 
cieśli 
 
idzie i wciąż zamiast żywicznych strużek 
z inkluzją słońca 
rosną woskowe kwiaty 
mnożą się odpustowe lampki 
tężeje beton 
 
w końcu 
na rogu świata 
na skrzyżowaniu dróg 
za Przywidzem 
między niedzielą a postem 
znajduje ukryty w żarnowcach 
kaszubski krzyż 
pochylony 
z garbem na lewym ramieniu 
i aureolą mchu 
 
w sam raz dla Pana prostych

przypowieści 
rybaków 
i nawróconych łotrów 
z kolcem nadziei wbitym pod paznokcie

Piotr Szczepański
co tu po nas pozostanie
tylko pamięć
może kubek do herbaty
może jeszcze stare pióro
co w poduszce
nam przez sen szeptało czule
komu ulec

może piękno odciśniemy
swoim bytem
w niedorzecznych komunałach
jakieś zgłoski białe kruki
bez tłumaczeń
albo przepaść zasypiemy
w rzece znaczeń

co po sobie zapiszemy
byle komu
jedną nutę z fortepianu
lub w czułościach prawdę nagą
wciąż życzliwą
gdy już po nas pozostanie
zwykły kamień

 Z tomiku „Czas nie kocha nas osobno”, 2015

przyzwyczaj się do mnie
na dłużej
malachitowa piosenko
o karminowych ustach
i piersiach z cynamonu
rozpromieniona
lustrem oczarowań
i baldachimem domu
zostań na dłużej
bez wahań
efemerydo wyprostowana
czuły odkrywczy dotyku
deklinacjo miłości
przyzwyczaj się
bez ostrożności

Roman Ciesielski
między palcami ciszy

nieubłagany czas 
nad rzeką dzieciństwa 
przelewa się monotonnie
tniesz go niezrozumiale
cóż ci zrobili potomkowie ikara
lecąc nad żuławami
wypatrując wolności dla nas
co będzie z moimi obrazami
i przydrożnymi świątkami
utoną w czasie
spłoną jak niegdyś biblioteki
między palcami ciszy

Andrzej Sikorski
sygnalista

drobny jak małpka
z topoli przy wieży ciśnień wymachuje rękami
w strony świata
 
ptaki robią koło nad miastem
na rynku potakują dla świętego spokoju i czekają
kiedy wreszcie spadnie z liczbą zachorowań

Gabriela 
Szubstarska
strach

pociemniało
ptaki oberwały się z nieba
upadły na wodę
żeby tylko nie poszły na dno

śpiewaj im
śpiewaj
aż strząsną strach
z granitowych skrzydeł
aż odzyskają głos

chłód
otul mnie
żebym nie skamieniała

śpiewaj mi
śpiewaj
bym mogła otworzyć oczy
aż cofnie się czas

poezja
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Zofia Maria Smalewska 

Opętanie  
(historia prawdziwa)

Otwieram stary sztambuch mojej babki Rozalii. Przeleżał 

niezauważony na strychu, na dnie w starym kufrze przez kil-

kadziesiąt lat. Nic dziwnego zatem, że dla mojego powonie-

nia uderzający zapach stęchlizny nie  jest przyjemny. Może 

taki zapach ma starość, a może śmierć?… – To pierwsze my-

śli, jakie cisną się do głowy. Gdy dostrzegam wyblakłe od-

ręczne pismo na kruchych i pożółkłych jego kartkach, żeby 

zaspokoić swoją ciekawość, kolejna myśl jest bardziej precy-

zyjna — muszę założyć higieniczną maseczkę.

Zatrzymuję  się na  zapiskach z  1920  roku, przy których 

tkwi podkreślony grubo tytuł: „Czas zarazy”. Szybko orien-

tuję się, że dotyczy on niezwykle groźnej epidemii hiszpan-

ki, która dziesiątkując ludzi w całej Europie, dotarła również 

do Polski.

W czasie jednego tygodnia moja babcia straciła i pocho-

wała swojego pierwszego męża oraz dwóch synów Kazika 

i Janka.

Młody Jakub, który terminował w  kuźni u  jej męża, 

po powrocie z pogrzebu kowala Kamińskiego, podjął szyb-

ką decyzję o jej zamknięciu na okres zarazy i postanowił się 

schronić w  bezpieczniejsze miejsce. Oczekiwał, iż  będzie 

nim rodzinny dom, gdzie samotnie gospodarowała jego 

matka.

Jakub w  pośpiechu sposobi  się do  podróży, zabierając 

jedynie prowiant i  kilka najniezbędniejszych rzeczy osobi-

stych. Wdowa po kowalu spakowała mu w węzełek kawał 

chleba, ser i  kilka gotowanych jajek. Wydała też odzienie 

„już niepotrzebne po  mężu nieboszczyku”. Bladym świ-

tem wędrowiec wyrusza do  odległego Racewa, leżącego 

u podnóża wzniesienia porośniętego gęstym lasem. W Ra-

cewie oprócz matki Jakuba mieszka jeszcze ich dalsza ro-

dzina Baranowskich, a w sąsiedniej wiosce narzeczona Sara 

– oczekująca na jego powrót z przysposobienia do zawodu 

i rychły z nią ożenek.

W  pamiętniku babcia Rozalia tak pisze: „Każda para 
zdrowych rąk dobra, aby narąbać drew, nanosić wody 
z  odległego potoku. Każda pomoc złota warta, ale  życia 

nie  oszacujesz, zwłaszcza gdy zagrożone. Daj Jakubowi 
przeżyć Boże, i Matko Przenajświętsza daj mu. I dajcie by po-
wrócił, gdy zaraza minie. Kuźnia bez niego teraz też umarła”.

Jakub miał przed sobą około 80  kilometrów drogi 

w  trudnym, pofałdowanym wzniesieniami terenie. Drogi, 

na której z powodu zarazy żadnej sposobnej podwózki spo-

dziewać się nie mógł. Chłopi bali się, by nie przywlec zara-

zę z pobliskich miasteczek i w błahych sprawach ze swoich 

wsi się nie ruszali.

Może, jakby mokradła podeschły – Jakub myślał o kapry-

śnym strumieniu w połowie drogi – udałoby się zrobić kilka 

kilometrów skrótem, znaną mu dróżką pomiędzy łąkami?

Zawodu kowala – wiadomo – byle kto nie wybiera. Ja-

kub był młodzieńcem o  wręcz potężnej posturze, a  jego 

silne ramiona zdawały się zaprzeczać zagrożeniu z powodu 

jakiejś tam zagranicznej zarazy. — Tak początkowo myśle-

li bliscy, ale  i sąsiedzi pana Kamińskiego. A potem – jak się 

okazało – a przecież sam kowal też był chłopem na schwał, 

niejedno kowadło zapracował, niejeden kruchy od zużycia 

lemiesz na  nim połamał… ani siła fizyczna, ani modlitwa 

jego kochającej go żony tragedii nie zapobiegły. Hiszpanka 

nie przebierała. Czasami jak kosa zbierająca trawy wycinała 

na swej drodze dokładnie wszystkich, a czasami, jak potężny 

śmiercionośny wir morowego powietrza, wyrywała dziury 

nawet w  najcięższych dachach, powalała nawet najsilniej-

szych mieszkańców, nie szczędząc też wcale dzieci.

Nie byłoby dalszego ciągu tej historii, gdyby Babcia Ro-

zalia nie przeżyła zarazy hiszpanki. I gdyby nie jej skrupulat-

ność w zapiskach odnalezionego sztambucha. I co  równie 

ważne, gdybym nie  przejrzała sztambucha dokładnie 

do końca. – Młody kowal Jakub porzucił kuźnię i koniec?… 

Ale  ślad po  nim nie  zaginął. Dalszą historię opowiedziała 

babce Rozalii moja przyszła przybrana matka Janka. A Jance 

– kuzynka narzeczonej Jakuba, Aniela.

Potwierdził ją również „dwa roki później” młody Józwa 

Baranowski, który zapukał do drzwi domu wdowy po kowa-

lu panu Kamińskim, by zapytać o możliwość podjęcia pracy, 
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której wcześniej z powodu zarazy Jakub zaniechał. Zapytał, 

a ponieważ kuźnia nadal pozostawała bez kowala, pozostał.

Schodzące z  nieboskłonu słońce wędrowało ku  hory-

zontowi, by skryć się za ścianą leśnej gęstwiny. Jego ostat-

nie promienie przyjemnie ogrzewały plecy barczystego 

wędrowca, rzucając coraz dłuższy cień na  drogę. Kolejna 

wąska ścieżka, której wypatrywał, by skrócić czas wędrówki 

do rodzinnego domu, skręcała teraz na rozległe łąki, wiodła 

ich skrajem i dochodziła do wąskiego potoku bystro toczą-

cego się z pobliskiego wzniesienia. Woda była w nim czy-

sta, źródlana. Zapewne i zdrowa – tak pomyślał, gdyż ludzie 

przecież różne rzeczy rozpowiadali o morowej zarazie, która 

nękała ludzkość, siejąc śmierć wokół. Mówili, że roznoszą ją 

wiatry, źli i bezbożni ludzie, ale i woda, która spada z nieba 

wraz z burzowym deszczem.

Spragniony, ale i umęczony przebytą drogą Jakub przy-

siadł na  napotkanym kamieniu, odłożył na  bok niesiony 

tobołek i  podszedł do  potoku. Obmył dłonie i  zaczerpnął 

w  nie  chłodnej i  rzeźwiącej wody. Pił łapczywie, rozgląda-

jąc się wokół.

Ostatnie promienie słońca kąpały się w strumieniu, po-

łyskując złociście. Ech – pomyślał – życie takie piękne, taka 

cudna jest przyroda, a  tak trudno człowiekowi połączyć 

swój ziemski los z jej kaprysami.

Zanim zupełnie się ściemni, powinienem dotrzeć do Ba-

ranowskich, a potem już tylko kilka szusów przez wieś i będę 

u matki.

Jeszcze tylko minąć kładkę z drągów starego przypróch-

niałego buka i  zbiec wąską ścieżką w  stronę niedużego 

zagajnika.

Rozmyślając o tym, jak się przywita z matką i razem na-

piją się gorącej herbaty z malin, spojrzał jeszcze raz na wodę 

i znieruchomiał. Jego oczy poraził jakiś dziwny odblask, jaki 

powodowały ostatnie promienie słońca padające na wodę.

– O matko święta! A co tak błyszczy, w wodzie?..

Jakub wskoczył na wystające z wody omszałe głazy i po-

chylił się nad zagłębieniem przy jednym z nich. Wsadził dłoń 

do lodowatej wody i pochwycił za krawędź naczynia wysta-

jącego z dennego żwiru.

– O Najświętsza Panienko! To jest… To ze złota! – omal 

nie wrzasnął ze zdumienia.

Wyciągnął delikatnie z  wody puchar, w  którym były 

monety, a że część z nich rozsypała się przy tym, starannie 

wydobywał je po kolei aż do ostatniej, oglądając wszystkie 

uważnie i opłukując wodą.

– Szczerozłoty puchar i… złote dukaty! Dużo złotych 

pieniędzy?! — Nawet nie  liczył ich, tylko zgarniał, osuszał 

w  dłoniach i… oglądał. Gdy ochłonął wreszcie, policzył 

dukaty. Było ich piętnaście. Wśród znalezionych przedmio-

tów był też mały złoty krzyż. Schował to wszystko do toboł-

ka i  z  ciężkim sercem nie  pojmującego całej tej przygody 

znalazcy, zarzucił go na ramię.

Jakub długo zastanawiał się nad tym, co znalazł. I cho-

ciaż do  Racewa miał już nie  daleko, zatrzymał się, usiadł 

pod świerkiem i raz jeszcze rozłożył przed sobą znaleziony 

skarb. Po policzkach spływały mu łzy. Nie wiedział: ten skarb 

należy teraz do  niego..? Kto go tam zostawił? Jak on zna-

lazł się w strumieniu?

Co teraz Jakub powinien z nim zrobić?… Puchar zapew-

ne święty, ale dukaty?… Dukaty mógł przecież sam zarobić. 

Mógłby za nie  urządzić sobie kuźnię… Poprawić swój los 

i los starej matki…

Ogarnęła go euforia, która była tak wielka, że to się śmiał, 

to płakał. Popadł w jakieś dziwne szaleństwo, a następnie od-

rętwienie, które całkowicie go wyczerpało. Tak, że po chwili 

padł na  leśne poszycie jak rażony i przyciskając ze wszyst-

kich sił do swojej piersi, niczym najukochańszą osobę, cenne 

znalezisko, przysnął.

Trudno mu było się zorientować, ile tak spał w tym umę-

czeniu podróżą i uszczęśliwieniu ze znaleźnego bogactwa. 

Obudził go sen. Straszny sen. – Tu  muszę wtrącić swoją 

uwagę autorki, że szczególnie drastyczne sny bardzo często 

ówcześni ludzie uznawali za proroctwa, zły omen, coś w ro-

dzaju przepowiedni. — Jakubowi przyśniło się, że jego ręce 

ociekały krwią. Z uporem wycierał je o mech, a one wciąż 

od nowa krwawiły.

Była noc, księżyc w pełni stał wysoko nad pobliskim ja-

rem, zrobiło się chłodno. Jakub pozbierał się i ogarnął. Wokół 

panowała niezmącona niczym cisza. I  tylko… w  brzuchu 

głód mu dał znać o  sobie niespokojnym pomrukiem. Był 

głodny. Zapas jedzenia, jaki dostał od mojej babki wdowy 

po kowalu Kamińskim, dawno mu się skończył.

Przecież do  domu tak blisko. Mógł już tam być…Dla-

czego usnął?… Niepokój, ale  i  nieplanowany odpoczynek 

w podróży dodały mu sił. Ruszył w kierunku głównej drogi 

do Racewa. Biegł wąską dróżką po zboczu, aby pół godziny 

później dojrzeć w mroku nocy pierwsze zarysy domostw hi-

storycznej niegdyś, a tak bliskiej teraz jego sercu osady.

Jedynym pragnieniem, jakie teraz go gnało, była chęć jak 

najszybszego ujrzenia matki i  pokazania złotych dukatów, 

opowiedzenia jej o znalezisku.

…Ale  jego rodzinny dom całkowicie pogrążony był 

w  mroku. I  jakiś dziwny taki. W  podwórzu nie  było widać 

oznak życia, a i w oknach… wisiała tylko ciemność. Wystra-

szył się, jego serce ponownie opanował trwożny niepokój. 

Zamiast sprawdzić drzwi, zakołatać w nie, zamiast zastukać 
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w okno sypialni matki, przysiadł na ganku na porzuconym 

tam zydlu i zastanawiał się: Budzić w taką głęboką noc, prze-

rywać jej sen, czy poczekać do rana?

Porzucił swoje rzeczy na przyzbie i podszedł do szopy. 

Z  trudem odnalazł w  ciemności siekierę i  przy poświacie 

księżyca zaczął rąbać drwa na starym, jak dom matki, pnia-

ku. Pewnie matka usłyszy go i zbudzona wyjrzy przez okno, 

a potem otworzy drzwi domu i rozpostrze ramiona. – Wró-

ciłeś synu?!

Nie  miał jednak okazji ani przywitać  się z  matką, ani 

wyjawić jej swojej tajemnicy. I nie wypili wspólnie herbaty 

z malin. Jego dom był pusty, a matka… Jak dowiedział się 

wczesnym rankiem od  Baranowskich, odeszła na  zawsze 

z tego świata miesiąc wcześniej, wraz z kilkunastoma innymi 

mieszkańcami wioski – na tę straszną zarazę, przed którą on 

uciekał.

Nie  mógł nawet odwiedzić jej grobu. Grób był dla 

wszystkich jeden, poza cmentarzem, na  obrzeżach wsi. 

Wielki, długi, zalany gaszonym wapnem. I krzyż na nim był 

jeden. W  grobie tym wraz ze  swoimi wiernymi parafiana-

mi pochowany został również ksiądz proboszcz. – Ponoć 

taka była jego ostatnia wola, jaką wyjawił, gdy i jego zaraza 

dopadła.

Dobity do  granic psychicznej wytrzymałości tymi wia-

domościami Jakub dowiedział  się także od  swojego wuja, 

że we wsi ludzie podczas zarazy bardzo się zmienili. Nasila-

jący się strach i obawy o własne życie spowodowały, że są-

siad bał  się sąsiada, że  trudno było o  jakąkolwiek pomoc. 

Że wreszcie… w okolicy nasiliły się bardzo kradzieże. I że… 

ciężko chory już proboszcz w  obawie przed splądrowa-

niem kościoła, postanowił kosztowności, w tym złoty krzyż 

i kielich na wino ukryć gdzieś w bezpiecznym miejscu. Czy 

mu się to udało, nie wiadomo, bo znaleziono go w lesie nad 

potokiem martwego. Być może choroba zmogła go w po-

wrotnej drodze, gdyż kosztowności przy nim już nie było.

Jakub pozostał w  domu matki, przez długie zimowe 

miesiące prawie go nie  opuszczając. Nie  wyjawił nikomu, 

że  znalazł bogactwo, jakie proboszcz chciał ukryć przed 

złodziejami.

Złoto zakopał w  glinianym garncu koło starej jabłonki. 

Bał się ujawnić, że znalazł go w strumieniu, żeby nie być po-

sądzonym przez złych ludzi o… jego kradzież, a może i za-

bójstwo księdza?…

Drastyczny sen, jaki mu  się przyśnił podczas podróży, 

wracał do niego tak często, że nie potrafił o nim zapomnieć, 

że niebawem stał się jego obsesją.

Gdy udawał się na naukę kowalstwa do Kamińskich, w są-

siedniej wsi pozostawił upatrzoną wcześniej dziewczynę. 

Młodzi miłowali się i snuli wspólne plany na rychły ożenek. 

Jakub znał dobrze jej rodziców i kuzynkę Sary, Anielę. W jaki 

sposób dotarła do  nich wiadomość, że  młody kowal po-

wrócił do Racewa i pogrążony w żałobie po wielokrotnych 

śmierciach: matki, ale  i  swego chlebodawcy kowala oraz 

jego synów, nie wychodzi z domu, trudno powiedzieć.

Faktem jest, że któregoś dnia po świętach Bożego Naro-

dzenia odwiedziła go Aniela. – Ja w  imieniu mojej kuzynki 

Sary i jej ojca oraz matki do ciebie Jakub. Z zaproszeniem. Je-

żeli lubujesz nadal Sarę, przybądź do nich na święto Trzech 

Króli.

Jakubowi oczy zapłonęły, a i serce przyśpieszyło. Poczuł 

ucisk w gardle, jak wtedy, gdy kowalowa namawiała go, by 

nie opuszczał jej domu, poczekał aż zaraza minie, nie wiado-

mo przecież jak jest w Racewie, czy tam bezpiecznie.

Ale Jakub milczał.

– No, Jakub. Miłujesz jeszcze Sarę, a może już jej nie mi-

łujesz?… – nagliła Aniela.

Nie  porozmawiali. Jakub skinął tylko głową i  z  trudem 

po czasie wydusił z siebie: – Miłuję Sarę. Powiedz, że przyjdę.

Rodzina spożywała właśnie świąteczny obiad, gdy Jakub 

stanął w  gościnnym progu. Stanął, wzrokiem obiegł izbę 

i zgromadzonych w niej domowników, i zamarł w bezruchu. 

Domownicy czekali na jakikolwiek gest powitania, a nie do-

czekawszy się go, skierowali się ku Sarze. Matka odezwała się 

pierwsza. – Saro, wstań i zaproś gościa do stołu.

– Jakubie, nie poznajesz nas? – zapytał jej ojciec. – Wi-

tamy cię w to błogosławione święto trzech królów. Chodź, 

siadaj z nami.

Na  dźwięk słów przywołujących święto, wzrok Jakuba 

zabłysnął, jak gdyby ponownie zobaczył złoto; złoty kielich, 

krzyż i  dukaty. Gorący dreszcz przebiegł po  jego ciele i… 

odebrało mu mowę. Na jego twarzy pojawił się dziwny gry-

mas, a w jego oczach coś w rodzaju obłędu.

Na twarzach domowników zarysował się niepokój, Sie-

dząc nieruchomo, wpatrywali się w przybysza i czekali na ja-

kiekolwiek z jego strony serdeczne słowo.

Po chwili Sara wstała. Poprawiając serdak i czerwone ko-

rale, podeszła do  Jakuba. Uśmiechnęła  się nieśmiało. – Ja-

kub, no co ty? Dzień dobry. I siadaj z nami do stołu.

Jakub, jakby na pół przytomnie, usiadł obok Sary, a ona 

nalała mu do miski gorący aromatyczny rosół.

Jadł łapczywie, tuląc pod pazuchą jesionki jakieś zawi-

niątko. Sara pomyślała, że tam ma upominek dla niej, ale… 

do końca tego nie wyjawił. Także nie zareagował na wyra-

żony żal matki Sary z powodu śmierci jego matki i zapewne 

także … ogarniającego go żalu, że  nie  mógł brać udziału 

w jej pochówku.
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Był z nimi, a jakby go nie było, jakby był całkiem gdzieś 

obok, poza nimi, poza sobą również. Jedyne, co  uczynił, 

to bez niczyjego zachęcenia podniósł się od stołu i powie-

dział dziękuję. I wyszedł. Wrócił samotnie do siebie, tak jak 

samotnie tam przybył.

Po tym świątecznym dniu i odwiedzinach Jakuba spo-

kojne życie tej rodziny zmieniało się prawie z dnia na dzień. 

Dom pełny kiedyś radości wypełniały teraz łzy i ciągłe kłót-

nie. Krewni i znajomi zaczęli go omijać, jak i rodziców Sary 

także.

Sara, która znała Jakuba od dzieciństwa, ufała mu bez-

granicznie. Kiedyś spotykali  się na  skraju lasu, aby poprze-

bywać razem sam na sam. Teraz jego zachowanie stało się 

dziwne. Dziewczyna z obawą patrzyła na poczynania uko-

chanego, słuchała we wsi o jego… obłąkaniu i płakała.

Kilka razy próbowała jeszcze nawiązać z  nim kontakt, 

ale bezskutecznie.

Zawsze zrównoważony i  skromny, kochający ją Jakub, 

stał się odludkiem. Mimo że potwierdzał, że miłuje, nie za-

prosił nawet jej do swojej chaty. Wszyscy co go znali, nie mo-

gli pojąć tej zmiany. Sara zastanawiała się – może to urok…? 

Ale kto go rzucił na biednego Jakuba?

Kiedy 19 marca na świętego Józefa Sara stroiła przydroż-

ną kapliczkę z figurą Maryi, podeszła do niej jej kuzynka, by 

spytać o  zdrowie rodziców i  tak po  prostu porozmawiać, 

dziewczyna rozpłakała się. – Aniela, ja boję  się Jakuba. On 

stracił rozum.

Bojąc  się o  niego, bo  mówili, że  znika gdzieś na  kilka 

dni, a  potem wraca głodny, zaniedbany, nieproszona po-

szła go odwiedzić, ale on tylko płakał. I mówił coś do siebie. 

Nie można go było zrozumieć.

Budzący  się wiosenny dzień spowijała jeszcze mgła, 

a  leniwe słońce nie  chciało dawać ciepła. Aniela w  białej 

lnianej koszuli, przeciągając się, wyjrzała przez okno, rozsu-

wają zazdrostki. Z okna widać było dom Sary. I coś ją tchnę-

ło: przypomniała sobie niedawną rozmowę przy kapliczce 

i przypomniały jej się dawne wspólne zabawy oraz wypra-

wy na grzyby i jagody do lasu.

Ogarnął ją jakiś dziwny niepokój, a serce zaczęło bić, jak-

by ją coś wystraszyło.

Ubrała się w pośpiechu, zaplotła włosy w dwa warkocze 

i najszybciej jak mogła pobiegła w stronę domu Sary.

Sary nie było, a furta na podwórze była szeroko otwarta. 

Zapewne wujostwo są już w polu – pomyślała – ale gdzie 

jest Sara?

Miała złe przeczucia i coś nakazywało jej ruszyć w stronę 

domu Jakuba, a kiedy i tam ich nie zastała, pobiec ich znajo-

mym szlakiem ku podnóża lesistego wzniesienia.

Ogarnięta złym przeczuciem i niezrozumiałą dla niej tro-

ską na słaniających się nogach dotarła do potoku.

Jakub siedział na próchniejącej ze starości bukowej kład-

ce i głośno zawodząc, płakał nad zwłokami ukochanej Sary. 

Jej kuzynka leżała bezwładnie na dnie kamiennego potoku. 

Z  jej głowy sączyła się strużka krwi. Taką samą krew Jakub 

miał na rękach.

– Coś uczynił chłopie?! Boże! – zawołała w kierunku nie-

ba. – Co za straszna tragedia! – Aniela zaniosła się szlochem, 

pogrążając się w rozpaczy.

Na jej widok Jakub uspokoił się nagle i zupełnie składnie 

zaczął jej wyjaśniać, co się stało. …Że przyszli tu wspólnie. 

Bo on wracając od Kamińskich do matki, znalazł w tym po-

toku krzyż, złoty puchar kościelny i dukaty.

Jego słowa boleśnie raniły jej uszy, dudniły w głowie ni-

czym bijące z nieba gromy, wzniecały złowieszczy wiatr: – Ja 

chciałem skarb zwrócić potokowi!.. Nie, to ona kazała mi go 

zwrócić wodzie!.. Nie chciałem!..

Nie  chciałem jej zabić!.. Szarpała  się ze  mną!.. Upadła 

na kamień..! Ja nie chciałem!!!

Tak zakończyła się ta smutna i dziwna historia, którą kie-

dyś opowiedziała mojej mamie Jance, Aniela, a  wszystko 

to odnotowała w swoim sztambuchu babcia Rozalia.

Motto: Tak czasami tajemnica, brak porozumienia i nie-

pohamowana chciwość powodują tragedie ludzi. I  tak 

kruche bywają ludzkie umysły i serca w obliczu nieprzewi-

dzianych chorób i dramatów.
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grafika / rysunek 

Joanna Kleinzeller „Hej”, kolaż Henryka Lisiecka, rysunek

Julia Mazur, rysunek Wojciech Kostiuk „Cisza II”, intaglio
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muzyka

3 Marie

3  Marie „ożywają, schodzą z  ołtarza” by po  500  latach 

stać  się niezwykłą „wizytówką” sztuki wyższej na  Pomo-

rzu, a przez swój europejski rodowód przekroczyć granicę 

lokalności.

Te niezwykłe rzeźby pochodzą z  pruszczańskiego oł-

tarza „Ukrzyżowanie” niderlandzkich mistrzów średnio-

wiecza. Spektakl/oratorium „3  Marie” opowiada historię 

tytułowych kobiet: Marii - Matki Bożej, Marii Magdaleny 

i Marii Kleofasowej towarzyszących Jezusowi w jego męce 

i zmartwychwstaniu.

Oratorium nawiązuje do  późnośredniowieczne-

go zabytku - antwerpskiego poliptyku „Ukrzyżowanie” 

z  1510  - 1515  roku, który obecnie znajduje  się w  Muzeum 

Narodowym w Warszawie.

3 Marie - rzeźby znajdujące się na poliptyku – „ożywa-

ją” dzięki specjalnym kostiumom Małgorzaty Wasik i  sce-

nografii Cypriana Wieczorkowskiego. Jest to prawykonanie 

kompozycji Anny Rocławskiej-Musiałczyk, która wykorzy-

stuje teksty ze Starego i Nowego Testamentu, dawne pieśni 

kościelne oraz współczesną poezję religijną. Nowy kształt 

brzmieniowy pieśni i  suma wszystkich elementów dzieła 

przemieniają ostatecznie spektakl 3 Marie w misterium.

Pomysłodawcą i wykonawcą 3 Marii jest trójmiejska gru-

pa operowa Les Femmes. Zespołem instrumentalnym dyry-

gował Piotr Jamioł.

Wykonawcy: LES FEMMES. Emilia Osowska - Maria - Mat-

ka Boża – mezzosopran. Natalia Krajewska-Kitowska - Maria 

Kleofasowa – sopran. Joanna Sobowiec-Jamioł - Maria Mag-

dalena – sopran. Hanna Chylińska - I  skrzypce. Aleksandra 

Kowacz - II skrzypce. Anna Prusińska – altówka. Maria Szagż-

dowicz – wiolonczela. Mateusz Kot – kontrabas. Kuba Musik 

– klarnet. Alicja Garczarek – harfa. Paweł Nowicki - wibrafon, 

perkusja. Piotr Jamioł – dyrygent.

Muzyka: Anna Rocławska-Musiałczyk. Pomysł i reżyseria: 

Les Femmes. Kostiumy: Emwudesign Małgorzata Wasik. Sce-

nografia: Cyprian Wieczorkowski. Światła: Soundfish. Video: 

Bartosz Kołaczkowski. Dźwięk: Igor Budaj. Grafika: Wiercany 

Create & Discover Co.

 

Patronat Honorowy: Marszałka Województwa Pomor-

skiego Mieczysława Struka. Burmistrza Miasta Pruszcz Gdań-

ski Janusza Wróbla. Senatora RP Ryszarda Świlskiego.

Patronat medialny: Pruszczanie.pl, Polskie Centrum Infor-

macji Muzycznej Polmic, Północna Tv, Radio Gdańsk, Radio 

Niepokalanów, Radio Spin, Magazyn Presto, Gość Niedziel-

ny, Dziennik Bałtycki, Kwartalnik Artystyczno-Historyczny 

„Neony-Tożsamość”.

Organizator: Les Femmes & Stowarzyszenie Przystań 

na  Sztukę. Współorganizator: Miasto Pruszcz Gdański, CKiS 

w  Pruszczu Gdańskim, Parafia Podwyższenia Krzyża Św. 

w Pruszczu Gdańskim. Partner: Fundacja Pruszczanie.pl

Fot. Danuta Strzelecka,  
Henryk Przondziono
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Teresa Piotrowska „Jezioro w Przywidzu”, pastele

Małgorzata Ferenc „Dynie”, olej na płótnie

malarstwo
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Maria Chmiel „Spływ 
Radunią”, olej na płótnie

Aleksandra Anderman 
„Elektrownia wodna 

w Straszynie”, olej

Regina Kłosińska „Z pola I”, olej
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Tadeusz Wojewódzki
nie rzucajcie kotwic  
w tym miejscu

nie spełniło się proroctwo pewności
wypełnienia 
brakujących słów
treściom koślawych zdań
przyznali laur 
traktatu mądrości
mądrzejsi doraźnością
idiotów okrzyknęli
Homerami współczesności
wiedzący lepiej
miłość ukrzyżowali
na wrotach zemsty
i ponieśli
symbolem miłosierdzia
zapatrzeni w koślawy obraz władzy
zawiesili
na pauzie zaniechania
krzyże ojca naszego
wiara
miłość
nadzieja
praca
nie odnalazły się wzajemnie
tutaj i teraz
nie rzucajcie kotwic
w bagnie zaniechania
przeklęty to
kraj
czy...
czas.

Janina  
Laskowska-Mróz
Uczucia

Wiosenne promienie słońca
budzą z zimowego snu
uczucia

letnie promienie
gorąco i namiętnie
tańczą w rytm muzyki

chłodne jesienne powietrze
jak woda ogień
gasi nagłe porywy serc

zimowe promienie
próbują rozpuścić zlodowaciałe 
                                              myśli
ale nie dają rady

uczucia
zapadają w zimowy sen

Elżbieta Kruglik
* * *

wystarczy już słów proszę Pana
nie potrzeba
nie potrzeba mi więcej czasu
chmury gniotą w głowę
uciskają skronie krzykiem
wystarczy już krzyku proszę Pana
nie potrzeba
nie potrzeba nam więcej nic

tłum obolały
iskrzy frustracją
nienawiść gdzieś w okolicy
splotu słonecznego
pieczętuje krew
moja wina
twoja wina
nasza bardzo wielka wina

wystarczy już nam proszę Pana
gwiazd wystarczy dla wszystkich

proszę już iść proszę Pana
w swoją stronę
na Pana też ktoś czeka
pulsując niebem
wszyscy potrzebujemy
trochę ciszy

Ryszard Borzęcki
Nie wszystko umiera

Smutne nazwy
Mało używane
Przywiązałem się
Zagubiony w pustce
Zostaję
Z moim sercem
W polu widzenia
Ciasne linie
Zwykłe kreski 
Po omacku
Służyć będą
Za przewodnika
Dla was
Kto uroni prawdziwe łzy
Kto nie dowie się nigdy
Kiedy wrócę …

          1 listopad 2019

Hanna Glok-Lejk
Bliskość

Byłeś w moim dzieciństwie. 
Przecież musiałeś być, choć nie umiem cię odnaleźć 
między beztroskim latem a wyprawami po kałużach 
ciepłych od rozgrzanego asfaltu. 
 
Ciągle sama,  
jakbyś wypłynął z innego źródła. 
Spotykaliśmy się w nieistotnych szczegółach życia. 
Czytałam ci bajki na dobranoc i znikałam, 
może ty znikałeś 
do następnego morału. 
 
Nie pamiętam zdarzenia,  
po którym zostałoby twoje słowo, spojrzenie, ręka 
na moim ramieniu. 
 
Przemijaliśmy osobno między jednym a drugim latem 
i nie wiem, po której stronie rzeki leży wina, 
może nie ma jej wcale, 
tylko nurt nas od siebie oddalił.

poezja
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Agnieszka Ciesielska

E l t o n

Podobieństwo jej wyprasowanych żelazkiem rezygna-

cji i podeptanych butem egzystencjonalnej frustracji zwłok 

do  dmuchanej kukły z  brukselskich witryn sex shopów 

wprawiło go w zdumienie. Elton przyglądał jej  się z  tarasu 

balkonu. W pozycji siedzącej, wnikliwie studiował nierucho-

me ciało rozwalone na kanapie koloru czekolady. Gumowa 

lalka ludzkich rozmiarów wydawała się wtapiać w kakaowy 

mus opasłych poduch. W  bawełnianych majteczkach, jak 

pączek umorusany lukrem, wyczerpany po  całodobowym 

dyżurze w  cukierniczej gablocie, w  niewdzięcznej roli eks-

ponatu, z trupią obojętnością wsłuchiwała się w rytmiczne 

tykanie zegara.

Czarne oko kruka niczym stetoskop studenta medycyny 

eksplorowało w skupieniu zaklęte rewiry wątlej kobiecości, 

jakie od czasu do czasu wystawiała na pokaz spacerującym 

po ścianach pająkom bądź trenującym pod sufitem muchom 

akrobatkom. Leżąc na plecach z szeroko rozwartymi udami 

jak rozkraczone modelki Egona Schiele, Julka wpatrywała się 

w okno z melancholią i odrętwieniem charakterystycznym 

dla kobiet pozujących dla opętanego seksualnością artysty, 

w  jego austriackiej pracowni. Ten ekshibicjonizm obolałej 

cielesności typowy dla bezpruderyjnych aktów mistrza eks-

presjonizmu, pustka i  swoisty dramat sprzeczności istnie-

nia, gdzie życie i śmierć splata niewidzialny łańcuch fatalnej 

zależności, były jej znajome już nie tylko z płócien malarza. 

Od jakiegoś czasu znała je z kanciastej autopsji. 

Frank rzucił ją znienacka. Jego uczucia przekroczy-

ły termin ważności, jak oznajmił jej w  słuchawce telefonu 

głosem o wysokich wibracjach zaliczanym do klasy tenora 

dramatycznego. Teatralne pociągnięcia nosem i  komedio-

we odchrząknięcia w celu pozbycia się gardłowego intruza 

odpowiedzialnego za chwilową utratę naturalnego brzmie-

nia à la basso profondo, nadały całej scenie charakter senty-

mentalnej farsy. Pragnąc zachować wizerunek gentelmana 

o  nieskazitelnej reputacji, Frank zakończył egocentryczny 

monolog, oferując gotowość wcielania  się w  nową rolę 

po latach bycia we dwoje. 

- No love. No sex. Now, I will be your super-ex! - wycedził 

z ekscytacją w głosie dumny z kolejnej rewolucyjnej inicjaty-

wy, jakiej podjął się w przeciągu kilku minut w kwestii jutra 

ich wspólnych relacji. Zaskoczona ich treścią zdębiała. 

Kategoryczne zerwanie okazało się trudne do przełknię-

cia jak niełatwe bywa strawienie krwawiącego steku dla 

ludzkiego żołądka po 10 latach wegetariańskiej diety pudeł-

kowej. Niespodziewanie życie straciło smak. 

Pomimo smutku, w  jakim taplała się od rana jak mizer-

ny klopsik wieprzowy w  sosie pomidorowym, z  przesadą 

i  determinacją błazna uśmiechała  się do  podchmielonych 

klientów baru, w którym pracowała. Lekko wstawieni, łykali 

wszystko. Wszyscy z wyjątkiem Freda. 

„Serce ma swoje racje, których rozum nie  zna” powta-

rzał w  kółko, kiedy odwrócona plecami do  sali na  ułamek 

sekundy ściągała maskę fałszywej wesołości. Przytakiwała 

w milczeniu na znajomy cytat Pascala nadaremnie próbując 

powstrzymać niekontrolowany wyciek łez wielkości grochu, 

jaki lądował z kretesem na dnie filiżanek, w kuflach i kielisz-

kach. Rozważając o  życiu i  jego perypetiach, Fred sączył 

w milczeniu piwo nigdy nie skarżąc się na jego lekko słony 

smak. 

Niekiedy nucił ledwo słyszalnym głosem: Takaś mała 
a łzy takie ogromne, Takie ciężkie, że aż głowa się chyli, mi-

strzowsko imitując pokrzepiającego zdruzgotaną Magdę 

Umer, szarmanckiego Andrzeja Nardellę. Zapach niebieskie-

go pachnącego groszku ulatujący z wersetów starej piosenki 

łagodził jej wewnętrzny ból lirycznym opium jakże skutecz-

nym na miłosne zgryzoty.

Elton, jako pierwszy poddał drobiazgowej analizie stan 

nadszarpniętej pazurem odrzucenia powyginanej psychiki 

Julki. Zaniepokojony porażającą diagnozą kwalifikującą ją 

do grupy życiowych rozbitków na granicy szaleństwa, bez 

zastanowienia wcielił  się w  rolę prywatnego pielęgniarza 

i powiernika. Na swój kruczy sposób, czuwał nad nią i pocie-

szał, kiedy po spaleniu gigantycznego skręta wielkości cyga-

ra Al Capone’a, półprzytomna rzucała się na wykrochmalone 

proza
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prześcieradło. Wiedział, że celowe nadużycie konopi otwie-

rało przed nią drzwi do onirycznej krainy ociekającej magią 

banalnej na pozór codzienności. 

Życie na  jawie miało swoje reguły, do  jakich w  niewy-

tłumaczalny sposób nie  potrafiła  się dostosować. Zawo-

dowo-emocjonalne potyczki utrudniały jej synchronizację 

z dorosłością, jaka przyglądała się Julce z dezaprobatą i nie-

smakiem. Drażniła ją jej ekscentryczność i nieposkromiony 

apetyt na potargane jutro. Co rano, z podkulonym ogonem 

ambicji, kilka minut po kogucim pianiu budzika, Julka ocię-

żale zwlekała się z lóżka. Dzień przebiegał według ustalone-

go z góry scenariusza polskiej telenoweli, w jakiej odgrywała 

z braku aktorskiego warsztatu, rolę figuranta. Wycieńczona 

rutyną, z mięsistego pancak’a po cichu i z dyskrecją zamie-

niała się w wątły naleśnik w stanie agonii dryfujący w kałuży 

oleju kokosowego. Noc ze słoikiem marmolady wysublimo-

wanych fantazji śpieszyła jej z  odsieczą. Senne nadzienie 

wybudzało twórczy potencjał z  letargu przywracając lek-

kość i frajdę bycia sobą. 

I  tak oto, ni stąd ni zowąd, apetyt na  czerwone jabłko 

Królewny Śnieżki z  niewinnego kaprysu przykucniętego 

w kącie podświadomości przeistoczył się w wyuzdaną ob-

sesję. Na skutek długich rozmyślań, Julka doszła do wniosku, 

że  jego schrupanie byłoby poniekąd doskonałym sposo-

bem na  pozostanie w  świecie sennych fantazji na  dłużej. 

Zważywszy, iż  prawdopodobieństwo spotkania potencjal-

nego księcia zakrawało o  cud, plan na  bajeczną drzemkę 

wydawał się genialny. Współczesny książę nie przepadał za 

mizernym plackiem bez farszu. Wpatrzony w ekran telefonu 

jak ona w okno, z nonszalancją, godzinami przeglądał pro-

file żeńskie Tindera w poszukiwaniu partnerki do nocnych 

akrobacji i  cielesnych figli na placu seksualnych zabaw dla 

dorosłych. Julka nie  posiadała aplikacji randkowej. Podsta-

rzała Nokia w stylu retro wykluczała jej udział w popularnym 

castingu z braku głupiego dostępu do netu.

Próba przekonania Eltona o jego ptasim obowiązku do-

starczenia jej w tempie ekspresowym zaczarowanego jabłka, 

nie odniosła oczekiwanego skutku. Balkon Julki nie uginał się 

pod ciężarem rumianych Macintoshów tylko od czekolado-

wych cukierków Lindta opatulonych w  czerwone szelesz-

czące płaszczyki. Zdesperowana pożerała pseudo jabłka, 

jakim chcąc nie chcąc nie potrafiła się oprzeć. Czekoladowe 

kulki lądowały nieustannie na balkonie. Pomimo grasujące-

go po mieście bezwzględnego zbrodniarza znanego światu 

jako Covid-19, Elton gorliwie uzupełniał zapasy.

Zamierzała wstać około 8ej… Zegar wskazywał jednak 

godzinę lunchu. Przyklejona do materaca rozmyślała o zmy-

słowym spektaklu, jakiego była świadkiem poprzedniej 

nocy. Zafascynowana treścią słuchowiska, łakomie odtwa-

rzała jego przebieg wykorzystując geniusz wyobraźni, jako 

motor do wizualnych realizacji poszczególnych aktów zapi-

sanych starannie na amatorskiej pięciolinii pamięci.

Performans miał miejsce około 22.30. Ulice ziały pustką. 

Opuszczone niczym kościół po niedzielnej mszy, przypomi-

nały o obywatelskim obowiązku izolacji narzuconym społe-

czeństwu niespodziewanie przez elitę polityczną bezradną 

wobec sanitarnych turbulencji. Groza przed spotkaniem oko 

w oko z wirusowym myśliwym polującym na kolejne ofia-

ry z patologicznym zacięciem wisiała nad miastem niczym 

miecz Damoklesa. Korzystając z  roztargnienia i  perypetii 

rzadkich, zważywszy na  zaistniałą sytuację, klientów dziel-

nicowego sklepiku z serami, myszy bezkarnie plądrowały re-

gały degustując ostatnie hity sprzedaży jak ser z niebieskim 

pesto, szwajcarski ”Tête de Moine” czy światowej sławy par-

mezan. Julka siedziała na tarasie wypełniając zgłodniale płu-

ca mieszanką tytoniu i marihuany. W kuchni czekała na nią 

kolacja w postaci kanapki z grecką fetą i pomidorem. 

Znienacka, duet przyspieszonych oddechów zakłó-

cił ciszę panującą za oknem. Poruszona dialogiem ciał, jaki 

rozbrzmiewał crescendo w  sąsiednim budynku, zastygła 

w bezruchu asystując niewidzialnym kochankom w ich po-

wolnym i tkliwym wspinaniu się po drabinie przyjemności. 

Ogarnęła ją dzika nostalgia za cielesną konwersacją w języku 

pieszczot i pocałunków. Ziołowy papieros dogorywał w po-

pielniczce. Ze spuszczoną głową wróciła do łóżka, gdzie sa-

motność przeciągała się z gracją opasłego kocura.

Tak długo jak niepoczytalny złoczyńca hasał bezkarnie 

po  ulicach, samotność nie  spuszczała jej z  oka. Bez zapo-

wiedzi, jak na  zuchwałą smarkulę przystało, śmiało zapu-

kała do  drzwi w  momencie, gdy egzystencjonalna proza 

wylądowała na przymusowym urlopie. Julka przygarnęła ją 

przekonana, że jej spontaniczna wizyta nie potrwa dłużej niż 

kilkuodcinkowy serial Netflixa. Na przekór optymistycznym 

prognozom, koleżeńskie odwiedziny rozciągnęły  się chcąc 

nie  chcąc w  czasie, jak żuta godzinami guma balonowa. 

Po kilku tygodniach wciąż panoszyła się po mieszkaniu. Ko-

ronawirusowy lockdown trwał. 

Obie wiedziały, że  współczesny gangster siejący po-

strach na czterech krańcach świata dysponował Herkuleso-

wą siłą. Niewidzialny, perfidny, wszechobecny, z wirtuozerią 

przejmował kontrolę nad planetą zdewastowaną przez ego-

izm i oportunizm homo sapiens. 
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Jego niespodziewane przybycie do miasta miało miej-

sce kilka dni po intensywnych warsztatach na wydziale kry-

minalistyki, w jakich uczestniczył w roli wolnego słuchacza. 

Po  tygodniu spędzonym w  archiwach uniwersyteckiej bi-

blioteki, opanował uczelniany materiał z zakresu teorii prze-

stępstw, pomiarów zjawisk przestępczych i ich analizy. Plan 

ataku nabierał kształtów. 

Tej nocy, księżyc w  pełni przypominał dobrze wysma-

żony naleśnik w stanie nienagannej lewitacji. Niebo w czar-

nym garniturze z zadartą łepetyną kiwało głową z aprobatą 

zafascynowane zjawiskiem swobodnego unoszenia  się 

w  przestrzeni mącznego placka nasączonego syropem 

klonowym. Julka nie mogła spać. Bezsenność proponowa-

ła jej lunatyczny spacer po dzielnicy w chirurgicznym kitlu, 

masce i  lateksowych rękawiczkach. Z  zimnym nosem wci-

śniętym w puchowe poduszki, podziękowała za oryginalne 

zaproszenie. Korzystając z  nieplanowanej pobudki, posta-

nowiła z  bliska przyjrzeć  się profilowi wroga publicznego 

numer 1. Metoda dedukcji genialnego Holmesa okazała się 

pomocną w analizie osobowości zbrodniarza. I  tak oto se-

lekcja dostępnych publicznie informacji potwierdziła jego 

hiszpańskie pochodzenie i  zweryfikowała motyw jego so-

cjopatologicznych działań, jakich bestialstwo zjeżyłoby włos 

na głowie samego Hipokratesa. W mniemaniu Julki był bez-

czelnym arogantem z wygórowaną ambicją doprowadzenia 

do końca dzieła zmarłej sto lat temu ciotki, znanej szerokiej 

publiczności jako hiszpanka. Zadowolona z samodzielnych 

konkluzji i podjętego śledztwa w roli debiutującego detek-

tywa łagodnie i bezszelestnie wślizgnęła się w objęcia zatro-

skanego Morfeusza.

Wskazówki zegara kontynuowały atletyczny bieg po tar-

czy cyfrowej. Robiło się późno a ona wciąż gdybała o bez-

bronnym jutrze w  dziurawych skarpetkach jak kawałek 

surowego mięsa w trakcie rozmrażania o swoim niepewnym 

losie na kulinarnej scenie. Elton przyglądał jej się z wytężoną 

uwagą szpitalnego praktykanta usiłującego ustalić przyczy-

nę nagłej apatii i  frapującego niedoboru egzystencjalnego 

entuzjazmu. Aby go uspokoić i zapewnić, że ma się dobrze, 

puściła mu perskie oko. W  odpowiedzi radośnie zakrakał, 

z  kruczym wdziękiem rozpostarł czarne skrzydła i  odleciał 

na ptasi spacer po polu pierzastych chmur. 

To  wtedy zdała sobie sprawę, że  utkwiła w  bezruchu 

pozującej muzy Schielego. Od  kilku godzin nie  wykona-

ła najdrobniejszego ruchu, z  wyjątkiem mrugnięcia okiem 

i podrapania lewej łydki koślawym halluxem prawej stopy. 

Przybrana spontanicznie pozycja gwarantowała zesztyw-

niałemu od  snu ciału, nieopisaną swobodę i  komfort. 

Świadoma, że  owa śmiała postura uchodziła za wulgarną 

i obsceniczną w oczach bogobojnych dziewic w żelaznych 

galotach, Julka lustrowała z  zachwytem fizyczną zmysło-

wość wyrwaną z łap pruderyjnego konwenansu. 

Wybiła 14.00. Bar U Marcela otwierał swoje wrota póź-

nym popołudniem. Kwarantanna numer cztery, narzucona 

przez służby sanitarne dobiegła ku końcowi. Za kilka godzin 

z  zasupłanym na  chłopięcych biodrach fartuchem rozpo-

czynała wartę za kontuarem z jego bezcenną kolekcją napoi 

alkoholowych. Odnosiła wrażenie, że ludzie stopniowo przy-

zwyczajali  się do  życia z  obecnością szarlatana w  czapce 

niewidce. Jego zapał ochłonął nawet, jeśli wciąż pociągał za 

sznurki wprawną ręką animatora odpowiedzialnego za re-

żyserię i częściowo za scenografię nowego spektaklu, jakie-

go premiera miała miejsce na początku drugiej dekady XXI 

wieku. Show must go on (Przedstawienie musi trwać dalej) 
podśpiewywał z  sarkazmem przed zamkniętymi na cztery 

spusty instytucjami kultury. 

Zimny prysznic postawił ją na nogi. Zważywszy popo-

łudniowe ociąganie się w pośpiechu obgryzała zimne udko 

kurczaka. Samotność we flanelowej koszuli Franka i w jego 

filcowych bamboszach o  2  numery za dużych, gapiła  się 

w ekran telewizora z wypiekami w kolorze soku z buraków. 

Od kilku tygodni, raz na dzień oglądała 365 dni, nadaremnie 

usiłując rozwikłać zagadkę seksualnego fenomenu. Eksta-

tyczne grymasy kochanków oraz widok ich ciał zaplątanych 

w pajęczynę dzikiego pożądania przyprawiały ją o dreszcze 

nieznanej rozkoszy. 

- Czas, żebyś spakowała walizki – wycedziła nieśmiało Jul-

ka celując obskubaną kość koguciej konkubiny w samotność 

oglądającą po raz setny erotyczną bajkę dla dorosłych… 

- Nie żartuję - dodała zdecydowanym głosem. 

Wyrwana z  filozoficznej kontemplacji aktu miłosnego, 

spojrzała jej w  oczy, kiwnęła porozumiewawczo głową 

i nie tracąc ani chwili pogrążyła na nowo w bulwersującym 

seansie filmowym. Było zbyt późno na dyskusje. Wychodząc, 

Julka ostentacyjnie trzasnęła drzwiami i w sprinterskim tem-

pie ruszyła w drogę. 

Mdły zapach żelu antybakteryjnego unosił się w powie-

trzu. Betonowa skóra miasta przesiąknięta wonią środków 

do  dezynfekcji przyprawiała otyłe muchy o  zawrót głowy. 

Skrzydlate panny odurzone mdlały bez szwanku lądując 

na  chodniku przykrytym lekką kołderką jednorazowych 

masek porzucanych bez skrupułów jak tytoniowe pety. 

Aby uniknąć losu bzyczących niewiast, wstrzymała oddech 

i dziarskim krokiem podążyła w kierunku placu, w którego 

centrum znajdował się bar. 
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Po  dwutygodniowej kwarantannie wysterylizowany 

pub stanął otworem ku  uciesze szerokiego grona swoich 

zagorzałych sympatyków. Stali bywalcy z  zadowoleniem 

zasiadali przy rozdygotanych stolikach szczerząc zęby 

do krzątającej się za kontuarem Julki, polerującej z wigorem 

wyszczerbione kieliszki i  porcelanowe filiżanki. Wprawieni 

piwosze zamawiali półlitrowy kufel zimnego piwa, maczali 

szkarłatne wargi w białym kołnierzu piany i namolnie pró-

bowali nawiązać konstruktywny dialog z organizmami od-

pornymi na zabójczą grypę jak otyła mucha i jej bełkoczący 

kuzyni.

Leon przekroczył próg U  Marcela, po  czym przystanął 

przy jednonożnym stoliku barowym, na jakim królował od-

świeżający antybakteryjny żel do rąk i zeszyt formatu A4 zo-

bowiązujący wizytujących bar klientów do  zanotowania 

w koślawej tabeli, nagryzmolonej w pospiechu kilka minut 

przed otwarciem, elementarnych danych osobowych takich 

jak imię, nazwisko, numer telefonu bądź adres elektroniczny. 

Wypełniając swoją obywatelską powinność, Leon zawahał 

się, po  czym zamazał długopisem numer swojego smart-

fonu decydując  się na  publiczne ujawnienie służbowego 

emaila. 

Półmrok deszczowego popołudnia panoszył  się bez-

wstydnie po  sali afiszując przesadną powagę i  melancho-

lijną posępność jesieni. Zapach zwilgotniałego drewna, 

alkoholu i męskiego potu przebijającego się przez pancerz 

wody kolońskiej unosił się w powietrzu niczym olfaktorycz-

na mgła, w  jaką ochoczo dawał nura nos dzielnicowych 

chuliganów znanych z ciętych ripost, angielskiego humoru 

i pijackich polemik o życiu.

Leon usiadł przy pustym stoliku obok okna i  zamówił 

filiżankę czarnego espresso. Gorący płyn zalał jego przełyk 

paląca falą goryczy. Kofeinowy szot ocucił zaspane komór-

ki, przywołał młodzieńczy wigor i przywrócił gibkość odrę-

twiałym od anormalnej izolacji zmysłom. Elastyczny kwintet 

prężył  się i  rozgrzewał przed pierwszą od  dwóch tygodni 

eksploracją barowego ciała w  całej jego okazałości. Leon 

lubił przyglądać się chwili i  jej przypadkowym bohaterom, 

jakich nie  brakowało U  Marcela. Ich aparycja, mowa ciała, 

akcesoria walające się po blacie jak i wybrany z karty trunek 

z suplementem papierowej słomki lub bez, dostarczały mu 

informacji na bazie których stawiał fundamenty ich hipote-

tycznych historii. Podekscytowany nadarzającą  się okazją 

podniósł wzrok i uważnie rozejrzał wokół. 

Julka wydawała się poirytowana i nie w sosie. Bawełnia-

na maska opinała jej pociągłą twarz o delikatnych rysach, uj-

mujących przez ich jakże nietypową i rzadką nieregularność, 

o  jakiej nie  zapomniał pomimo upływu czasu. Pomimo 

kawałka materiału przylegającego do  twarzy kelnerki, po-

trafił odtworzyć jej portret. Asymetryczna buzia Julki zain-

trygowała go od  ich pierwszego spotkania, kiedy kilka lat 

wcześniej po  raz pierwszy odwiedził bar w  towarzystwie 

Ferdynanda, partnera w  interesach i przewodnika po mie-

ście, do jakiego właśnie się wprowadził. Przez kilka tygodni 

wpadał do baru regularnie na zieloną herbatę z dodatkiem 

pędów bambusa, kawałków imbiru i  kwiatów róży. Jego 

ogolony na zero kumpel wiernie mu towarzyszył zamawia-

jąc Duvel, belgijskie jasne piwo serwowane w szklanym kieli-

chu z charakterystycznym wcięciem w talii. Debatując o tym 

i tamtym, łypał w jej kierunku zafascynowanym okiem. Od-

powiadała mu uśmiechem, jakim osładzał gorzkawy napar 

z ziół o kolorze sałatki z glonów wakame. Z czasem, pochło-

nięty pracą, skupił  się na  zawodowych wyzwaniach i  tym 

samym zaniechał systematycznych odwiedzin U  Marcela. 

Wzrokowy flirt z Julką dobiegł raptem ku końcowi. Niekiedy 

wpadali na siebie w dzielnicy, wymieniali lakoniczne „cześć” 

i  podążali każdy w  swoją stronę przełykając ze  smakiem 

zadowolenie ze  spontanicznego i  niezobowiązującego 

tête-à-tête. 

Tego dnia, oczy Julki gubiły się pod mięsista arkadą po-

wiek. Leon domyślał się, że za ich opuchliznę odpowiadała 

bezsenność uodporniona na  związki chemiczne na  bazie 

melatoniny i  papierosy z  dodatkiem ususzonych kwiatów 

konopi, jakie lubiła palić przed pójściem do lóżka. Mało kto 

znał jej historię. Ich wspólny znajomy odkrył jednak kilka 

wątków z jej owianej tajemnicą młodości pewnego letniego 

wieczoru, kiedy rozsmakowując się we włoskim aperol spritz 

upiła się i straciła kontrolę nad wolnymi od wszelakich kon-

wenansów myślami, jakie werbalizowała tej nocy z  nieby-

wałą dykcją, elokwencją i  autoironią. Miała 38  lat, sekretny 

ogród, lubiła sex i naleśniki o grubości jajecznego omletu. 

Kilka tygodni wcześniej jej ex złamał jej serce. Specjalista 

z oddziału chirurgii emocjonalnej, wsadził migiem nadwyrę-

żony mięsień w gips przepisując prozac, jako analgetyk nie-

zbędny do uśmierzenia dokuczliwego bólu po medycznej 

interwencji. Pomimo awersji do pigułek, Julka uległa sugestii 

lekarza. Ból porzucenia był ciężki do udźwignięcia jak torni-

ster pierwszoklasisty w dzień szkolnego debiutu. 

Julka, jaką znal od  zawsze była chuda jak patyk i  nosi-

ła krótkie włosy. W  myślach nazywał ją małą Jean Seberg. 

Przydzielony pseudonim nadal pasował do  niej jak ulał. 

Klienci baru cenili jej naturalną bezpretensjonalność. Pamię-

tał jak kilka lat wcześniej, pięć minut przed zamknięciem 

opuszczali lokal chwiejnym krokiem przybierając teatralny 

cynizm młodego Jean-Paul Belmondo. Widok Julki wciąż 
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działał na  niego kojąco jak ballady Nicka Cava, przy jakich 

zasypiał kołysany melancholijnym głosem australijskiego 

barda i grupy The Bad Seeds. 

Leon kontynuował obserwację zgromadzonych w barze 

postaci. Jego wizytatorzy siedzieli przy stołach z przesadnie 

wyprostowanymi plecami i nadętą od nadmiaru powietrza 

klatą. Przypominali gang maturzystów, którzy po nocy spę-

dzonej z nosem zanurzonym na przemian w biblii biologii 

autorstwa Villego i w kokainowej mące, po triumfalnym prze-

brnięciu przez lawinę pytań surowego ciała pedagogiczne-

go, rozluźniali  się z  niekłamanym trudem chłepcząc piwo 

osłodzone łyżką stołową soku malinowego przemyconego 

z babcinej spiżarni. Odnosił wrażenie, iż z zapartym tchem 

czekali na szkolny apel i uroczyste rozdanie świadectw sta-

nowiących pisemny dowód ich sztubackiej dojrzałości. 

Diatryba autorstwa jednego z  miejscowych filozofów 

wyrwała ich ze  statecznej zadumy. Oddechowy suspens 

opadł z kretesem na wypolerowaną podłogę cedząc przez 

zęby syczące uff. Marcelowi goście szturmem spuścili powie-

trze z napompowanych płuc i na nowo zaczęli oddychać. 

- Nie ma sensu czekać. Czekać na co? Na kogo? Nie przy-

szedł. Nie przyjdzie. Kropka - gdybał Fred. 

Po chwili wstał, wyciągnął z kieszeni prochowca osobisty 

flakon whisky i po trzech pokaźnych łykach zakończył mora-

lizatorskie wystąpienie epilogiem o miłości… 

- Nie  tkwijcie w  miejscu jak wypindrzone manekiny 

w  witrynach ekskluzywnych butików! Tańczcie! Kochajcie 

się! Rozkosz i błogostan są esencją ludzkiego istnienia! Sek-

sualny kręgosłup namiętności potrzebuje atletycznego cia-

ła i motyli a nie bandy zaspanych królewiczów i królewien. 

Gdzie jest miłość, tam jest życie głosił Gandhi i  jasny gwint, 

to  słodka prawda, czysta jak Julkowa łza - wymamrotał 

pod kulfoniastym nosem, po czym zachwiał się na galareto-

watych nogach, zatoczył lekko w lewo, do tyłu i wylądował 

pokracznie szerokim zadem na  pojękującym krześle. Leon 

uśmiechnął się. Stary Fred wiedział, o czym mówi.

Odruchowo podniósł głowę i  skierował wzrok na  salę 

i  wypełniające ją grono gapiów i  słuchaczy. Audytorium 

U  Marcela przywiodło mu na  myśl bandę egipskich mu-

mii. Ich wychudzone twarze nie  wyrażały żadnych emo-

cji. W  szklistych oczach, wlepionych w  biel wysuszonych 

od przesadnego użycia żelu dezynfekującego rąk, spacero-

wała lodowata pustka. 

Wydawało się, że podporządkowani narzuconym ostat-

nio przez rząd sanitarnym restrykcjom, mylnie wpisali miłość 

i sentymenty w rubrykę cnót zbędnych i górnolotnych, tych 

bez jakiejkolwiek wagi i znaczenia jak próżność czy głupota. 

Wyziębione serca poddali zabiegowi sztucznej hibernacji, 

zapakowali je próżniowo i  wcisnęli do  zamrażalki miedzy 

piersi z kurczaka i pierogi z serem. Od tamtej pory zezowata 

samotność podążała ich tropem obiecując ich długim ane-

micznym cieniom powrót do normalności. 

- Cierpliwości! - kojąco szeptała im do ucha. 

Grupa niesfornych much debatowała wokół pompy 

do piwa. Julka lekceważyła ich obecność, usiłując zdusić spa-

zmatyczny szloch, jaki wywołała na  niej przemowa Freda. 

Maska przesiąknięta łzami przylgnęła do  jej zasmarkanego 

nosa i ochlapanych słoną cieczą policzków niczym sterylny 

kompres. Wykorzystując roztargnienie kelnerki, tłuste mu-

chy siorbały krople piwa z uciechą i rumorem osiedlowych 

chuliganów. 

- Zdrówko! - mruknął Leon do  grupy skrzydlatych nic-

poni i zdezorientowany, podszedł do kontuaru uregulować 

rachunek. 

- Twoja kawa jest dziś na koszt firmy. Marcel zaprasza - 

oznajmiła Julka ochrypłym głosem. 

- Dzięki! - odrzekł. 

- Czekaj! - dodała wyciągając spod lady dwa wypełnione 

po brzegi szoty irlandzkiej whisky.

- Wznieśmy toast. Za miłość! - zaproponowała. 

- Gdzie jest miłość, tam jest życie! - wymamrotali jedno-

cześnie, połykając jednym haustem rozgrzewający wnętrz-

ności kieliszek Jamesona.

Zanim odszedł, puścił jej z  typowym dla siebie wdzię-

kiem oko. Subtelne mrugnięcie na  pożegnanie wyrażało 

poniekąd wdzięczność za nić porozumienia, jaką nawiązali 

w godzinie uczuciowego kryzysu, jaki dopadł Marcelowych 

biesiadników przemieniając ich z  filuternych lekkoduchów 

w  zadumane ropuchy. W  świecie, gdzie miłość figurowała 

na liście fenomenów rzadkich i niebywałych jak skrzypiący 

mróz bądź Święty Mikołaj prujący saniami przez gesty kożuch 

śniegu, Julka okazała się jego duchowym sprzymierzeńcem. 

Wychodząc z baru odczuł nieodpartą ochotę na papiero-

sa. Z kieszeni marynarki wyjął zmiętoloną paczkę czerwonych 

Marlboro. Oparty plecami o ceglaną fasadę budynku, moc-

no się zaciągnął wracając myślami do przemówienia Freda, 

Julki i muru apatii odrętwiałych emocjonalnie klientów, jaki 

zaskoczył go swoim oziębłym indyferentyzmem wywołując 

dreszcz zażenowania i  niepokój o  wrażliwość wyrzuconą 

na bruk.

Kruk siedzący na  masywnej gałęzi kasztanowca przed 

barem spozierał zafrapowanym wzrokiem w kierunku Leona. 

Przenikające i  hipnotyzujące spojrzenie ptaka zdawało  się 

eksplorować zakamarki frasobliwej duszy zwolennika nad-

szarpniętego siekaczem czasu przestarzałego romantyzmu, 
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jakim był Leon. Kolejny tytoniowy mach nabrał na sile i  in-

tensywności. Z gęstą mgłą dymu unoszącą się w powietrzu, 

Leon miał nadzieję zakłócić zuchwale wtargnięcie kruka 

na tereny prywatne i intymne jego wewnętrznego „ja” oraz 

ich arogancką penetrację.

Prostota jego planu samoobrony zaskoczyła ptaka. Sza-

nując ciche życzenie obiektu swoich obserwacji, migiem 

przerwał podjęte na własną rękę badania. Następnie zakra-

kał, jakby żegnał się ze starym znajomym, odbił z elastyczno-

ścią sprężyny i dał nura w czarny ocean nocy. 

Leon wyobrażał sobie kruka dołączającego do chmary 

swoich czarnopiórych kumpli szybujących nad złocistym 

polem pszenicy Vincenta. Wiedział, że ptak uchodził za nie-

ugiętego strażnika tajemnic. Zastanawiał się, czy odlatując 

zabrał ze sobą i jego sekrety.

Po wizycie w ulubionej księgarni, maszerował bez celu 

ulicami miasta. Porzucone maski walały  się po  wilgotnym 

asfalcie jak lepkie od cukru papierki po cukierkach. Co druga 

przyklejała  się do  podeszwy jego kauczukowych trampek 

niczym wypluta guma, żuta nerwowo przed zbliżającą  się 

randką po  obiedzie obfitującym w  ząbki świeżego czosn-

ku i plastry cebuli. Ulewny deszcz, cienki jak nitki spaghetti 

przekonał go do  zakończenia improwizowanego spaceru 

i  powrotu do  domu. Mijając całodobowy sklepik przypo-

mniał sobie o konieczności kupienia papierosów. Absencja 

szarmanckiego Marlboro u boku filiżanki kawy pozbawiłaby 

jego samotne śniadanie obecności ulubionego duetu, z ja-

kim przywykł zaczynać dzień po obfitym posiłku z jaj w wy-

daniu na  twardo, miękko lub rozmąconych i  smażonych 

w kałuży masła na rozżarzonej patelni. 

Kupił dwie paczki ulubionych papierosów, uzupełniając 

tym samym zapas tytoniu na  kilka tygodni, po  czym wy-

jął jednego z opakowania i  łakomie się zaciągnął. Znajomy 

głos rozbrzmiewający w butiku dochodził do uszu palącego 

pod trzepoczącą na wietrze markizą Leona. 

- Kichaj w łokieć! Save lives! - doradzał słuchaczom obiekt 

młodzieżowego kultu o głosie i aparycji kaczora Donalda. 

Na  myśl o  idolu współczesnej smarkaterii, parsknął 

śmiechem rozbawiony nonszalanckim kwakaniem celebry-

ty o  kontrowersyjnym stylu bycia, następnie kiwnął głową 

z  uznaniem za zaangażowanie gwiazdy pop w  promocję 

haseł prewencyjnych i edukację niepokornych fanów.

Sądziłam, że  śmiech należy do  kategorii zjawisk rzad-

kich i  sporadycznych jak Niebieski Księżyc. Rzekłabym 

nawet, że  podążając śladem miłości wkrótce i  śmiech 

zakwalifikuje  się do  rubryki grupującej tendencje zacho-

wawcze zagrożone wyginięciem. 

W drzwiach nocnego sklepiku stała roześmiana Julka. 

- Dzięki za wcześniejsze … no wiesz… - wymamrotała 

pod nosem. 

Wygląda na to, że jako nieliczni wyszliśmy z korona-wi-

rusowej kabały nietknięci pazurem wirusa, unikając cudem 

jego patologicznej manipulacji. 

- Lubisz czekoladę? - zapytała. 

Gadulstwo Julki zaskoczyło Leona. Poza mroczną scene-

rią baru, wyglądała dziesięć lat młodziej, aniżeli twierdził jej 

dowód tożsamości i odnotowana w nim data urodzin. Wiek 

Julki był jak za duży o kilka rozmiarów płaszcz, jaki zarzucała 

na drobne ramiona w jesiennozimowe wieczory. Jej smukła 

sylwetka topiła się w ciepłym palcie w wojskowym stylu su-

gerując bojowość i dzikość serca jego skromnej filigranowej 

właścicielki.

- Kupiłam ciasto czekoladowe i  chciałabym podzie-

lić się nim z kimś innym niż Pan Smutek i Panna Samotność, 

którzy wpadli kiedyś na herbatę i do dziś okupują tapczan 

w moim salonie. Twoja obecność jest jedynym sposobem 

na pozbycie się tej pary intruzów, którzy kłócą się i przeko-

marzają jak młodociani kochankowie, plasując moja frustra-

cję w skali od 0 do 10, kilka liczb powyżej parametrowych 

norm.

Propozycja Julki zachwyciła Leona. W  pewnym sen-

sie znał jej namolnych gości. Regularnie wpadali do niego 

na  małą czarną. Po  ich wizycie, w  szklanej tafli lustra jego 

własne odbicie przyprawiało go o dreszcz niepokoju. Przy-

pominał sflaczałego pączka z  dziurą wielkości laskowego 

orzecha. Po konfiturze z dzikich jagód nie pozostawało ani 

śladu, jedynie mgliste wspomnienie jej subtelnej słodyczy 

unosiło  się w  powietrzu jak bańka mydlana, która pękała 

po chwili krótkiego lotu. 

Leon kiwnął afirmatywnie głową, rozbawiony niekon-

wencjonalnym zaproszeniem Julki.

- Chętnie przegonię twoich intruzów - odparł wesoło. 

Pod  jednym warunkiem... Zrobisz to  samo dla mnie. Wy-

obraź sobie, że natrętny duet odwiedza i mnie od jakiegoś 

czasu wyprowadzając z  równowagi moją anielską cierpli-

wość. Wtykanie ich wścibskich nochali w nieswoje sprawy, 

jest niezwykle irytujące. 

- Super! Umowa stoi! 

Uśmiechnęli się do siebie, po czym oboje ruszyli lekkim 

krokiem w kierunku mieszkania Julki pogrążeni w pasjonują-

cej rozmowie o wspólnych niesympatycznych na pierwszy 
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rzut oka znajomych, jacy zainspirowali ich do dyskusji i  in-

tymnego spotkania przy czekoladowym placku. 

Zagadani nie  zauważyli śledzącego ich czułym wzro-

kiem kruka. Elton spoglądał na  parę radosnym okiem. 

Kiedy Julka i  Leon zniknęli z  jego pola widzenia, po  raz 

ostatni spojrzał na  plac. Lunatyczne sylwetki zgięte w  pól, 

uginały się pod niewidzialnym ciężarem posępnej egzysten-

cji podążając w nieokreślonym kierunku niczym obudzone 

z zimowego snu niedźwiedzie. Elton zniesmaczony wizją ju-

tra trzęsącego się na krzywych nogach, poderwał się do lotu 

i zniknął za kurtyną czarnej nocy unosząc w przestworza se-

kret znieczulonego miasta opatulonego hermetyczną pele-

ryną rozmemłanej apatii.

Danuta Kraszewska „Nad Adriatykiem”, olej na płótnie
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Pamiątka z Bayreuth

Flugplatz Danzig-Langfuhr

kolaż

Jan Misiek
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Sonia Z wizytą u Oscara

Zagubiony szkic
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Aleksandra Borzęcka
Za późno

Suche oczy jezior
Pustynia stwardniałych serc

Wysychamy
Brakiem empatii

Nie płaczemy już na widok tonących niedźwiedzi
Mięsa na talerzu
Bezbronnych dzieci uchodźców

Twardniejemy
Jak ziemia co trzymała te jeziora w objęciach 

Płyniemy w kałużach
Łapiąc powietrze zaledwie

Idziemy po linie
Oślepieni 
W biegu na księżyc
Spadamy 
nie płacząc 

Krzysztof Kamil Skrzypek
Dyrygentem być

dyrygentem być instrumentów
początku samego
nie pamiętać wstępu
wciąż czekać nowego
świata dźwięku

zapominać jak z nut
zgranych wcześniej brzmień
wszelkich filharmonii
chóru głosów drżeń
zaprzeszłych chwil

drgań byłych akordy
zarzucić znienacka
nie pilnować jutra
ścigać wciąż wariacje
lepsze

Patrycja Fedak
* * *

Kiedy odchodzi poeta
cierń w duszę się wdziera
słońce jakby zastyga
gwiazdy mniej migotliwe
noc czarniejsza się zdaje
nawet niebo zapłacze
rzewnym rzęsistym deszczem
serce zastyga w bólu
dziecięce śmiechy pocichły
kadr filmu urwany...
lecz w pamięci zostają
słowa mistrza spisane
pokarmem duszy i serca
otuchą w czasie niedoli
nuty poezji żyć będą wiecznie
w promieniach słońca co twarz muskać będą
w szumiących falach morza wzburzonego
w każdej sekundzie życia ludzkiego...

Paweł Karmazyn
Kiedy jestem poetą

Kiedy jestem poetą, jestem sam.
Przykryty i zdrapany prostotą, siedzę na zakręcie natury. 
Czerpię natchnienie w ciszy nocy.
Czekam na przyjście Muzy.

Jestem drzewem nasyconym zdrojem piękności
co rodzi owoce dla głodnych serc.
Mogę być słowikiem co kojącym śpiewem iluminuje szczęście.
                                                       W nieoczekiwanym momencie.

Życie mnie omija, idzie obok czasami
Może zauważą po śmierci?

Starość jak śnieg na ziemi, daje ciepło dla nasion młodości ukrytych głęboko – 
                                                                                                   chroni je aż się obudzi.
Kiedy jestem poetą, chcę oddychać tobą, życie.

                                                                                            Tłum. Anna i Tadeusz Karmazyn

Zbigniew Ignacy
Brzostowski
Diablak

jeszcze raz pojechałem w góry
pod koniec października
nie ma śniegu
ale zimno w nocy przejmujące
naciągam śpiwór na głowę
jesień odchodzi
w szklanych aureolach szronu
śpią
rude trawy

poezja
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Giemlice. Karczma Antona Schepanskiego. 
Kościół. Urząd.  

Z kolekcji Krzysztofa Gryndera

Kościół ewangelicki w Kłodawie.  
Źródło: Pocztówka aukcyjna e.bay.de

Praust. Ewangelicki kościół parafialny. Radny 
pastor dr Claass. Wnętrze kościoła. Plebania. 
Źródło: Fotopolska.eu

Stare pocztówki 
Pruszcz. Giemlice. Kłodawa

historia
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historia

Jerzy Kornacki

Ruiny kościoła w Steblewie. 
Niemy świadek wielu wojen

Jednym z większych kościołów jaki wybudowano w średniowieczu na Ziemi Gdańskiej była największa świątynia Żuław – ko-

ściół w Steblewie (niem: Stüblau). Steblewo jest to jedna z najstarszych wsi na terenie Żuław Gdańskich, nazwanych także przez 

Krzyżaków Steblewskimi. Osadnictwo tych ziem miało związek z atrakcyjnym usytuowaniem geograficznym, wynikającym z ła-

twości przeprawy przez Wisłę. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od słowa w języku Prusów - stobło, inaczej źdźbło trzciny 

i oznaczało miejsce porośnięte taką roślinnością. Drugą interpretacją nazwy jest słowo stubl, inaczej źródło, studnia – co miało 

przedstawiać to miejsce jako mokre. Pierwsze wzmianki o istnieniu osady pochodzą z 1298 roku, kiedy to za czasów panowania 

książąt pomorskich z rodu Subisławiców rozpoczęto budowę tzw. „starej tamy” (w kronikach określanej mianem Alter Damm) 

- wału zabezpieczającego przed wylewaniem Wisły w kierunku grodu gdańskiego. Nie bez znaczenia przy lokowaniu wsi był 

istniejący w tym miejscu wspomniany bród na Wiśle i przeprawa promowa, pozwalające na transport towarów i ruch kupiecki 

z Gdańska do Malborka. W pierwszej połowie XIII wieku osada znajdowała się na terenie Księstwa Lubiszewskiego z siedzibą 

w Tczewie, którego władcą był książę Sambor II. Jeszcze przed znamiennym rokiem 1308 (przejęcie Gdańska przez Krzyżaków) 

była ona we władaniu Państwa Krzyżackiego i rycerze zakonni mogli administrować Steblewo już od 1305 roku (darowizna króla 

polskiego Wacława II). 

Pierwsze wzmianki o istniejącym koście-

le pochodzą z  1343  roku. Jednak można 

przypuszczać, że początki budowy sięgają 

pierwszej dekady XIV wieku. Bardzo duża 

świątynia była wznoszona w  trzech eta-

pach. Początkowo wybudowano prezbi-

terium z  zakrystią użytkowane do  celów 

sakralnych. Następnie powstał kościół 

salowy o  charakterze obronnym z  jedna 

dużą nawą. Obiekt był lokowany wzglę-

dem stron świata, w  formie gotyckiej, 

murowany. Ostatnim etapem było dobu-

dowanie wysokiej wieży, nieco węższej 

w  nasadzie od  nawy głównej. Ostatecz-

nie wieża posiadała wysokość 50 m i była 

charakterystycznym znakiem topogra-

ficznym i kierunkowskazem w krajobrazie 

wsi żuławskich. Świątynia posiadała małe, 

wąskie okna. Była największym obiektem 

sakralnym na Żuławach Gdańskich. Miała 

Steblewo. Kościół krzyżacki. Lata 1800-1920, rycina. 
Źródło: Fotopolska-Eu
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Steblewo 2011 r. Fot. Bogdan Groth

powierzchnię około 360 m2 (wymiary: 11,75 m na 30,5 m). Budowa tak dużego budynku, jak i wielu innych kościołów na Żuła-

wach, pokazywała cel Zakonu Krzyżackiego. Była to próba utworzenia na terenie swojego państwa niezależnej od polskich bi-

skupów administracji kościelnej. Miało to być biskupstwo pomorskie z największą świątynią średniowiecznej Europy - kościołem 

pw. Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, jako katedrą. Świątynia w Steblewie miała być siedzibą dekanatu, tworzonego na tej 

części Żuław. Dodatkowo wielkość budowli, jej charakter obronny, świadczył także o znaczeniu militarnym. Miało to związek 

z zabezpieczeniem istniejącej w pobliżu przeprawy promowej i brodu. W czasie wojny trzynastoletniej Steblewo było świad-

kiem batalii wojennych. Najpierw, 14 lutego 1456 roku, wojska gdańskie starły się z oddziałami krzyżackimi, a w 1463 roku za-

ciężne oddziały krzyżackie pod dowództwem Fritza Rabenecka splądrowały wieś i częściowo ją spaliły. Trzy lata później ogromu 

zniszczeń dokończył żywioł przyrody, kiedy wody Wisły zalały Żuławy Steblewskie. Całości strat zwieńczyło znaczne wyludnie-

nie, spowodowane epidemią cholery. Na pamiątkę tej epidemii stała na rogatkach wsi murowana kapliczka zwana „Bożą Męką”. 

Rozebrano ją w latach 30-tych XX wieku. 

W wyniku reformacji w kościołach gdańskich, od 26 czerwca 1562 roku, w świątyni steblewskiej urzędował pastor ewangelicki 

Sebladus Webel, pochodzący z Quendlinburga. W 1584 roku, po raz pierwszy pochowano zmarłego w krypcie kościoła, przed 

ołtarzem, pod posadzką świątyni. Był nim Hans Brugmann i jego późniejsi potomkowie, gospodarze żuławscy, zwani gburami. 

Pochówki wewnątrz świątyni sprawowano do 1824 roku, kiedy ogólnie zaprzestano tej tradycji ze względów bezpieczeństwa 

i higieny. W sumie w kościele znajdowało się 19 płyt nagrobnych. Byli tam pochowani znani mieszkańcy Steblewa i okolicznych 

wsi, m.in. sołtys Krzywego Koła - Martin Kulliger, zarządca wałowy - Hans Hein, „starszy” gminy wyznaniowej - Simon Pelsser. 

W 1626 roku rozpoczął się konflikt polsko – szwedzki, zwany wojną o ujście Wisły. W tym czasie na terenie wsi stacjonowały róż-

ne wojska zwaśnionych armii. Dokonywano rekwizycji i kontrybucji, a niejednokrotnie zwykłych kradzieży. Świątynia steblewska 

utraciła wtedy ołtarz główny, ambonę, chrzcielnicę, zegar, dzwony. Rozebrano chór i  część dachu. Zniszczono wieżę, drzwi 

wejściowe, okna. Wieża ucierpiała także w wyniku uderzenia pioruna (1626 rok). Zachowały się tylko ławy kościelne wykonane 

jeszcze w 1461 roku. Po zakończeniu batalii ze Szwedami rozpoczęto odbudowę kościoła. Najpierw postawiono nową ambonę 

w 1630 roku, którą co ciekawe, ufundowali mieszkańcy Lubeki. Wstawiono także okna sponsorowane przez Radę Miasta Gdań-

ska i jego burmistrzów. W tym czasie ogromnym wydarzeniem dla mieszkańców wsi była wizyta króla polskiego Władysława IV. 
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Król wraz z towarzyszącym mu dworem przybył do osady w styczniu 1636 roku, przeprawiając się przez Wisłę. Mieszkał w Ste-

blewie przez tydzień, korzystając z gościnności żuławiaków. Gościna ta kosztowała gospodarzy steblewskich tysiąc grzywien, 

co było olbrzymim kosztem, zwłaszcza w czasie odbudowy zniszczeń wojennych. W 1650 roku ufundowano nowy ołtarz głów-

ny w kościele, a w 1684 roku odbudowano chór i wstawiono nowe organy kościelne, posiadające 14 głosów i wibrator. Z wspo-

mnianym okresem wojennym wiąże się w Steblewie jeszcze jedno miejsce a mianowicie tzw. cmentarz szwedzki. Jest to miejsce 

gdzie przypuszczalnie pochowano wymordowanych jeńców wojennych – żołnierzy gdańskich, broniących się przed Szwedami 

w szańcach pobudowanych przy przeprawie promowej. Broniło się tam blisko 600 najemnych żołnierzy atakowanych przez 

około czterotysięczny kontyngent armii szwedzkiej, stacjonującej w pobliskich Koźlinach i w Grabinie Zameczek. Po ogłoszeniu 

kapitulacji gdańskich oddziałów i ich prowadzeniu przez Szwedów, doszło do przypadkowego wystrzału z muszkietu. Szwedzi 

uznali to za zerwanie kapitulacji i zamach na ich króla Karola Gustawa, który dowodził atakiem na szańce gdańszczan. Wszystkich 

jeńców rozstrzelano i pochowano na ww. miejscu, usytuowanym na rogatkach osady. 

W 1717 roku ponownie piorun uderzył w wieżę kościoła powodując nowe zniszczenia. Po odbudowie wieży, w 1720 roku, 

stopiono i odlano ponownie największy dzwon z kościoła w Steblewie. Dokonał tego w swoim warsztacie znany ród ludwisarzy 

gdańskich Wittwercków, a mistrzem był Benjamin lub Michael. Średni dzwon przetopiono w tym warsztacie w 1752 roku. Po-

chodził on z 1516 roku i posiadał napis „Sit nomen domini benediktum” („Niech będzie błogosławione imię Pana”). Mistrzowie 

z rodziny Wittwercków tworzyli dzwony o niezwykle czystym i pięknym tonie melodyjnym. Także zdobienia dzwonów, kroje 

liter, ornamenty korony były arcydziełem ludwisarstwa. Najmniejszy z dzwonów wykonał mistrz ludwisarski Gerhard Benningk 

z Gdańska, w 1655 roku, o czym świadczył napis „Gloria In altissimo deo Anno 1655” („Chwała Bogu na Wysokościach”). Najwięk-

szy z dzwonów ponownie przetopiono w 1804 roku. Prace wykonano w innym warsztacie ludwisarzy - u Christopha Hersta 

w Elblągu. W 1813 roku, w związku z Kampanią Napoleońską w Steblewie stacjonowało 2175 oficerów, 37412 kawalerzystów 

i 39600 piechurów armii francuskiej. Półroczny pobyt tych wojsk w osadzie spowodował całkowitą dewastację. Zniszczono bu-

dynki, ogrodzenia a pola uprawne stratowane przez konie i tabor nie nadawały się do zagospodarowania. W okolicach wsi czę-

sto dochodziło do walk i potyczek Francuzów z Rosjanami. Po zakończeniu działań wojennych tego okresu wieś przedstawiała 

Fot. Bogdan Groth 2008
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opłakany widok. Na dodatek, 12 lipca 1818 roku, po raz kolejny uderzenie pioruna uszkodziło wieżę kościelną. Na szczęście straty 

tego wyładowania atmosferycznego były niewielkie. 

W dniu 4 kwietnia 1829 roku, około godz. 4:00, Żuławy Steblewskie nawiedziła katastrofa. Wały wiślane w pobliżu wsi, na dłu-

gości 375 m, zostały przerwane i znaczna część ziem Żuław Gdańskich stanęła pod wodą. W każdej wsi żuławskiej na kościo-

łach pozostawiono ślady tej tragedii. Była to największa powódź na Żuławach Gdańskich, która swym zasięgiem sięgnęła także 

na część ulic Gdańska. 

Kiedy uszczelniono wały i uporano się z żywiołem, nastąpiła kolejna odbudowa wsi. Kościół został ponownie odnowiony. 

Ostatecznie zakończono dzieło w 1871 roku, choć niektóre prace konserwatorskie trwały jeszcze w 1907 roku. 

W 1854 roku jeden ze steblewskich gospodarzy, Carl Wilhelm Wessel, wzniósł przed świątynią kaplicę dla zmarłych ze swojej 

rodziny: rodziców i zmarłej żony. Nad wejściem do kaplicy widniało motto „Jestem gościem na tej ziemi” („Ich bin ein Gast auf 
Erden”).

W 1885  roku dokonano spisu konserwatorskiego w świątyni. Wynika z niego, że kościół posiadał wiele cennych obrazów 

powieszonych na ścianach nawy głównej. Miał ławki, z których najcenniejsze były te ustawione na chórze, posiadały proste 

ornamenty i  malowidła. Na  części ławek znajdowały  się gotyckie napisy „IHS XPS LXI”. Kościół posiadał chrzcielnicę cynową 

z medalionami, w których znajdowały się podobizny ewangelistów. Cała chrzcielnica była wykończona wygrawerowanymi or-

namentami na brzegach. Stały tam też dwa ogromne lichtarze mosiężne i proste lustro z mosiądzu. 

W takim stanie świątynia z okolicznym cmentarzem przetrwała do 1945 roku. Wtedy to do Żuław Gdańskich, od strony No-

wego Dworu, zbliżyły się wojska 2 Frontu Białoruskiego. 22 marca tego roku żołnierze radzieccy rozpoczęli ofensywę, próbując 

zdobyć przyczółek na drugim brzegu Wisły. Po poniesieniu znacznych strat w ludziach zaprzestano działań, aż do zakończenia 

wojny. Nie wiadomo, czy podczas wojny, czy w trakcie „pobytu” tuż po jej zakończeniu, Rosjanie przechodząc przez wieś spalili 

świątynię. Nikt nie podjął próby gaszenia budowli. Cały stan ruchomy, wyposażenie i zabudowa uległa bezpowrotnie zniszcze-

niu. Nie dowiemy się nigdy ile z zasobów kościoła strawił pożar, a ile zostało zrabowane przez „wyzwolicieli”. O grabieżach i gwał-

tach mówią byli mieszkańcy tej ziemi, którzy widzieli na własne oczy te kilkudniowe szaleństwo, aprobowane przez dowódców 

frontowych. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko mury ścian nawy głównej i wieży kościoła. W 1999  roku z pomocą dr 

Marianne Budke-Daeg, byłej mieszkanki Żuław, odbudowano kaplicę rodu Wessel i Wannow. Wyeksponowano także przy ko-

ściele pozostałości nagrobków cmentarnych: mennonickich i ewangelickich. Ciekawostką jest jeden z nich, grób ojca 21 dzieci, 

Eduarda Wessel, urodzonego 7.04.1810 roku, a zmarłego 31.08.1892 roku w Steblewie. W 2014 roku zakończono szereg prac 

zabezpieczających zabytek przed dalszą dewastacją. W okresie letnim ksiądz proboszcz z Giemlic odprawia w ruinach świątyni 

cyklicznie Msze Święte.

Fot. Jerzy Kornacki 2013
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Pruszcz i okolice 
we wspomnieniach 
przedwojennych mieszkańców

W ostatnich latach daje się zauważyć pozytywną tendencję zainteresowania historią Pruszcza i jego okolic, owocującą 
niemalże wysypem publikacji. Doskonałym uzupełnieniem rosnącej wiedzy Pruszczan oraz mieszkańców gminy na temat 
własnej historii stanowią wspomnienia dawnych, przedwojennych mieszkańców naszego miasta i gminy. Wspomnienia te 
dostępne są w internecie, na różnych portalach, niestety w języku niemieckim. Wszystkie te wspomnienia, mimo że spi-
sywane niezależnie od siebie, łączy pewna nić tematyczna. Są to przeżycia młodych ludzi, przeważnie ostatnich lat przed 
wybuchem II Wojny Światowej, lata wojenne, widziane oczyma nastolatków, a także pierwsze miesiące powojenne. 

Najpoważniejszą pozycję pruszczańskich wspomnień stanowią zapiski Erwina Völz. Erwin Völz był w chwili wybuchu woj-
ny kilkuletnim chłopcem, synem niemieckiego kolejarza. Jak wiadomo kolej należała w czasach Wolnego Miasta Gdańska 
do kompetencji państwa polskiego. Rodzina Völz mieszkała w małym domku, przy dzisiejszej ulicy Powstańców Warszawy, 
wybudowanym w roku 1935 i stojącym do dzisiaj. W swoich wspomnieniach spisuje on zarówno codzienność, jak i obra-
zy pracujących na polach więźniów. Bardzo interesująca jest relacja ostatnich tygodni wojny, opis walk o Pruszcz. Ojciec 
Erwina w  latach międzywojennych znany był w okolicy z otwartego sprzeciwu wobec polityki Hitlera. Jako pracownik 
polskich kolei, maszynista napotykał, szczególnie w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny, na nieprzychylne mu 
reakcje ze strony niektórych swoich sąsiadów. Przed aresztowaniem uchronił go jedynie refleks jego bezpośredniego prze-
łożonego. Erwin Völz spisywał swoje wspomnienia w odcinkach. Stąd też nie mają one chronologicznej struktury. Ostatnie 
wspomnienia związane są z jego przyjazdem do Pruszcza w roku 1998 i krótkim opisem porównawczym miasta. Był on 
w Pruszczu również w roku 2003. Byliśmy nawet umówieni na wspólny spacer po mieście. Jednak ze względów zdrowot-
nych musiał z tego spaceru zrezygnować.

Szczególnie ciekawe są wspomnienia Magdy Blis-Trojahn. W chwili wybuchu wojny młodej dziewczyny, zamieszkującej 
wraz z rodziną dom przy dzisiejszej Powstańców Warszawy. Wspomnienia te są fragmentem z jej książki „Bei uns zu Hau-
se – die Nazizeit (U nas w domu – czas Nazizmu). Ojciec Magdy Trojahn był w latach trzydziestych znanym w Pruszczu 
działaczem politycznym partii Centrum, którą to Hitlerowcy nazywali „Czarnymi”. Wspomnienia zawierają ciekawą ewolucję 
codziennych rytuałów, zarówno w szkole, jak i na ulicach, wraz z nasilającym się wpływem NSDAP w Pruszczu. Interesujący 
epizod związany jest z domem Trojahn. Rodzina wybudowała w latach 1933/34 nowy dom przy Werderstraße (Powstańców 
Warszawy). Plany zagospodarowania przewidziały dla tej posesji numer 13. Ojciec Magdy był jednak zabobonny i wyne-
gocjował, by nadano im numer 12A. Niestety manewr ten na nic się zdał. Dom ten, jako jeden z niewielu w tej części ulicy 
został zniszczony w wyniku obrzucenia granatami. Jeszcze w latach 80-tych widać było jego pozostałości, uwiecznione 
na zdjęciach, kiedy to rodzina Trojahn odwiedziła powojennych właścicieli posesji. 

Dokładniejszy opis działań wojennych ostatnich miesięcy przekazuje także Heinz Grabert. Jego wspomnienia mają od-
wrotną chronologię. Po opisie ostatnich miesięcy wojny, okoliczności, w których opuścili Pruszcz, autor podąża coraz głę-
biej wstecz. 

Nie wszystkie pruszczańskie wspomnienia dotyczą działań wojennych i konieczności opuszczenia Pruszcza. Werner Pohl, 
mieszkający w Pruszczu, przy Dirschauer Str. 22 (dzisiejsza Grunwaldzka) skupił się na opisie swoich miejsc chłopięcych 
zabaw. Główną areną tych zdarzeń jest staw, który z jego opisu miejsca wskazuje na staw przy dzisiejszym parku miejskim. 
Staw ten miał na środku wyspę, na którą można było dotrzeć zbudowaną przez nich samych tratwą. Staw ten służył chłop-
com nie tylko latem. Zimą zamieniał się bowiem w lodowisko, na którym ścigano się na łyżwach oraz grano w hokeja. 
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Jeżeli moje przypuszczenia, dotyczące stawu są trafne, to kilkadziesiąt lat później służył on też nam, chłopcom wracającym 
do domów ze szkoły przy Matejki. Jak wtedy ślizgaliśmy się po lodzie aż do zapadnięcia zmroku. 

Zupełnie inny charakter mają wspomnienia Guenthera Langa, syna kierowcy firmy autobusowej Peters. Lang spisał swo-
je wspomnienia w formie relacji ze spaceru po Pruszczu. Już sam tytuł jego wspomnień brzmi „Mój najpiękniejszy spacer 
po Pruszczu” Relację wzbogaca wskazaniami, na zabudowania i ich właścicieli, dopisując często też, czym się zajmowali. 
Relacja ta staje się więc obrazem miejscowości, ich mieszkańców i ich życia gospodarczego. Mamy tu wyliczankę sklepów, 
gospody, ogrodnictwa itp. Przy wszystkich tych miejscach mamy nazwiska ich ówczesnych właścicieli bądź prowadzących. 
Osoby dobrze znające topografię miasta mogą zamknąć oczy i wyobrazić sobie ciągnące się przez opowiadanie budynki, 
ich obecny kształt... 

Wspomnienia z Pruszcza uzupełniają relacje osób, mieszkających w  innych miejscowościach. Interesujące jest wspo-
mnienie przedwojennego mieszkańca Łęgowa Fritza Trossowskiego. Spisał on swoje dzieciństwo i młodość, w ciekawy 
sposób oddając atmosferę ówczesnego Łęgowa. Opisuje on także splot radosnych chwil zabaw i konieczności dopełniania 
obowiązków chłopskiego syna. Wśród tych obowiązków, obok klasycznej pomocy przy żniwach, dojenia krów nie brako-
wało typowego dla wiosek żuławskich kopania torfu. Fritz Trossowski był przykładem chłopca z podpruszczańskiej wioski, 
którego rodzice zadbali o należyte kształcenie dzieci. W wieku lat 14 Fritz Trossowski rozpoczął naukę w szkole handlowej 
w Gdańsku. Opis drogi do szkoły mówi nam także o powszechności pobierania nauki w Gdańsku przez dzieci z okolicznych 
wiosek. Przystanek kolejowy w Cieplewie był swego rodzaju punktem zbornym młodzieży szkolnej z Łęgowa, Rusocina 
no i samego Cieplewa. 

Najobszerniejsze wspomnienia z podpruszczańskich miejscowości pozostawił dawny mieszkaniec Rokitnicy Hans-Jo-
achim Claassen. Rodzina Claassena zamieszkiwała Rokitnicę od pokoleń. Ich rodzinny dom w centrum wsi opatrzony datą 
1701, jest, dzięki swoim podcieniom, chyba najbardziej znanym budynkiem Rokitnicy. Claasen łączy na kilkudziesięciu stro-
nach swoje wspomnienia z historią wsi. W zasadzie zaczyna od niej, i dochodząc do czasów jemu współczesnych, zmienia 
narrację historyczną we wspomnieniową. Jego opis w bardzo ujmujący sposób oddaje atmosferę żuławskiej wioski lat 
trzydziestych. Często zamieszcza on także opisy okolic. Najobszerniejszą część stanowią u niego lata wojny. System za-
trudniania przymusowego więźniów, ich „integrację’ z rokitnicką społecznością, a przede wszystkim ostatnie miesiące woj-
ny. Nieprzerwane przemarsze uciekinierów z Prus Wschodnich, a w nich rolę Rokitnicy, jako ostatniej stacji przed „Kotłem 
Gdańskim”. Niezwykle wartościowe są także opisy zachowań mieszkańców Rokitnicy z chwilą zakończenia wojny i nastania 
nowej władzy, i jej porządków.

Panorama Pruszcza, 1910 r. Źródło: Fotopolska-Eu
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Pomnik ku czci poległych 
w I wojnie światowej 
w Pszczółkach

W piątek 5 czerwca 1891 roku w Kolbudach w zajeździe Lenza z inicjatywy właściciela majątku Prędzieszyn kapitana rezerwy 

Maxa Schrewe odbyło się zebranie założycielskie Związku Kombatantów Wyżyny Gdańskiej, do którego należeli między innymi 

uczestnicy wojen pruskich. W pierwszych latach istnienia związkowe zebrania i uroczystości odbywały się w różnych miejsco-

wościach. Później powstały różne kombatanckie związki powiatowe, a działalność starego związku ograniczyła się do Straszy-

na, Pruszcza i okolicy. Następnie został on włączony do Powiatowego Stowarzyszenia Kombatanckiego (Kreisverband Danziger 

Höhe). Przy Związku utworzono członkowską kasę pogrzebową. Wśród organizacji kombatanckich był między innymi pszczó-

łecki Związek Kombatantów (Der Kriegerverein Hohenstein).

Początkowo działalność wyżynnego związku kombatanckiego ograniczała się do organizowania spotkań kombatanckich tzw. 

Kameradschaftów, na których np. świętowano pruskie zwycięstwo w bitwie pod Sedanem w 1870 roku, czy też dyskutowano 

o sprawach organizacyjnych.

Zmieniła  się ona dopiero po zakończeniu I wojny światowej, która pochłonęła ogromną ilość ofiar między innymi niemal 

z wszystkich miejscowości z okolicy Gdańska upamiętnionych później okolicznościowymi tablicami umieszczanymi np. w ko-

ściołach, pomnikami i obeliskami np. w Skowarczu, Różynach, Pruszczu, Straszynie, Wocławach, Bogatce, Sobowidzu, Suchym 

Dębie, Mierzeszynie, Cedrach Wielkich, Kolbudach. 

I wojna światowa, na której frontach walczyli za Cesarza i Ojczyznę żolnierze z Pszczółek rozpoczęła się 28  lipca 1914 roku. 

Część z nich poległa lub zmarła z różnych przyczyn np. z powodu odniesionych ran. Po zakończeniu wojny zostali oni uwiecz-

nieni przez swych towarzyszy broni i członków miejscowego Związku Kombatanckiego okolicznościowym pomnikiem zwanym 

Denkmalem i umiejscowionym w centrum wsi przy szosie Gdańsk – Bydgoszcz. Pomnik został zniszczony w marcu 1945 roku 

wraz z 20 domami mieszkalnymi i kościołem ewangelickim w czasie natarcia oddziałów radzieckich. Dziś w tym miejscu stoi 

figura maryjna. 

Według niekompletnych i często sprzecznych ze sobą komunikatów sztabu armii niemieckiej wśród poległych i zmarłych 

z Pszczółek byli:

Eugen Basener (12.12.1916)

Albert Natczikowski (5.09.1917)

Neumann (3.01.1915)

Paul Pellowski (17.07.1918)

Paul Rittkowski (23.04.1915)

Ernst Rump (4.07.1917)

Johannes Peitsch (21.12.1915)

Jakob Gerber (18.11.1918)

Bruno Hass (10.04.1917)

Alfred Jahn (2.09.1915)

Franz Kolberg (8.06.1918)

Hermann Krause (25.09.1915)

Josef Krey (13.07.1918)
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Twórcami pomnika byli mistrz budowlany Runge ze Skowarcza i mistrz kamieniarski Wichert z Pszczółek. W niedzielę 1 paź-

dziernika 1922  roku w  obecności przedstawicieli około 10  Związków Kombatanckich dokonano uroczystego odsłonięcia 

pomnika. Zainicjowała go mowa powitalna przewodniczącego pszczółeckiego Związku Kombatantów i  właściciela majątku 

Johannesa Ohla, po którym przemawiał nauczyciel Paschke i Kreft (albo handlarz bydłem Otto, albo asystent kolejowy Robert). 

Kolejnymi mówcami byli proboszcz Herold z  Rębielcza i  wikary Hoppe z  Gdańska oraz Lewandowski z  Krajowego Związku 

Kombatantów. Uroczystość uświetniła kapela z gdańskiego Urzędu Celnego złożona z 8 celników kombatantów występujących 

prywatnie bez wynagrodzenia na prośbę Zwiazku Kombatantow z Pszczółek. Po przemówieniach delegaci związków komba-

tanckich przyozdobili pomnik wieńcami. Na zakończenie uroczystości zebrani odśpiewali hymn państwowy.

Pomnik był wykonany z naturalnego granitu w formie obelisku ostrosłupowego ukoronowanego żelaznym krzyżem przez 

mistrza budowlanego Ringego ze Skowarcza i mistrza kamieniarskiego Steinerta z Pszczółek. Na pomniku umieszczono tablicę 

o treści: „Ku czci i pamięci swoim poległym bohaterom w wojnie światowej 1914-1918. Związek Kombatantów Pszczółki“ („Se-

inen im Weltkriege 1914-1918 gefallenen Helden zum ehrenden Andenken! Der Kriegerverein Hohenstein“).

Niestety uroczystość nie obyła się bez przykrego incydentu, którego przyczyną było nadużycie alkoholu. Jego świadkiem 

i jednocześnie ofiarą był deputowany do Volkstagu i członek partii SPD Georg Leu powracający z zebrań partyjnych w okolicy 

Pszczółek. Przy okazji uczestniczył on też w odsłonięciu pomnika. Po zakończeniu uroczystości oczekiwał, pijąc kawę w Pszczół-

kach, w poczekalni dworcowej na pociąg powrotny do Gdańska, kiedy to wtargnęła do niej grupa siedmiu mężczyzn w stanie 

nietrzeźwości, którzy zamówili alkohol. Kiedy Lau chciał wyjść do pociągu został przez nich zaatakowany, pobity i skopany jako 

socjaldemokrata na tle politycznym. W wyniku pobicia, któremu nie zapobiegła próba udzielenia mu pomocy przez zawiadow-

cę i inne osoby, jeszcze tego samego wieczoru, musiał skorzystać z pomocy lekarskiej. 

Pszczółki 1924 r.  
Ze zbiorów Dariusza Dolatowskiego

Pszczółki 1941 r. Ze zbiorów 
Dariusza Dolatowskiego
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Artur Jendrzejewski

Celnicy w międzywojennych 
Pszczółkach

W  okresie międzywojennym XX wieku Pszczółki (Hohenstein), wchodzące w  skład Wolnego Miasta Gdańska, były jedno-

cześnie miejscowością przygraniczną, bowiem kilka kilometrów na  południe od  niej rozciągała  się granica polsko-gdańska. 

Dlatego też Pszczółki były pierwszą większą miejscowością dla osób wjeżdżających na obszar Wolnego Miasta Gdańska od stro-

ny polskiego Tczewa i ostatnią dla wyjeżdżających stamtąd. Obowiązywało to zarówno podróżujących koleją, jak również po-

ruszających się piechotą lub innego różnego rodzaju pojazdami. Stwarzało to dogodne warunki do rozwoju gospodarczego 

tego regionu, ale też zmuszało do utworzenia tam sprawnie działającej służby celnej, której zadaniem miała być obsługa osób 

przekraczających granicę polsko-gdańską oraz zapewnienie bezpieczeństwa na tym odcinku. 

Najbliższe drogowe przejście graniczne z  Polską znajdowało  się w  Kolniku. Inne położone nieopodal, zlokalizowane było 

w Koźlinach – w kierunku na Tczew, oraz w Sobowidzu na drodze wylotowej na Świetlikowo. W Kolniku, w miejscu przejścia gra-

nicznego, do dziś zachował się budynek celny, zwany wówczas „zollhaus”. Na pozostałych dwóch przejściach, wcześniej wymie-

nionych, do dzisiaj pozostały tylko betonowe fundamenty, do których zamontowany był szlaban i zapory z szyn tramwajowych 

uniemożliwiające ewentualne staranowanie przejścia. 

Granica była strzeżona z dwóch stron, zarówno przez służby gdańskie, jak i polskie. Zgodnie z zapisami umowy polsko-gdań-

skiej kontrolę graniczną każda ze stron przeprowadzała według własnego uznania. Dotyczyło to ruchu osobowego, przewozu 

towarów monopolowych i obłożonych podatkami pośrednimi oraz obrotu walutowego. Ze strony gdańskiej nadzorem granicz-

nym zajmował się Krajowy Urząd Ceł, a przede wszystkim jej dwa wydziały: Wydział Graniczny1, któremu podlegały komisariaty 

graniczne, zajmujące się zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na granicy oraz Wydział Celny trudniący się typowo spra-

wami celno-skarbowymi. 

Warto odnotować, że jeden z komisariatów, wchodzący w skład wspomnianego Wydziału Granicznego – V Komisariat Gra-

niczy, zatrudniający 47  funkcjonariuszy, miał siedzibę w  Pszczółkach. Z  dużą pewnością można stwierdzić, że  jego siedziba 

mieściła się w zabudowaniach dworca kolejowego. Funkcjonariuszom tego komisariatu podlegał dość długi odcinek do nadzo-

rowania, bo rozciągał się on wzdłuż polsko-gdańskiej granicy, od Wisły do miejscowości Drzewina (Wiesenthal). Jego placówki 

terenowe zlokalizowano przy przejściach granicznych w: Koźlinach (Gütland), Kolniku (Kohling), Sobowidzu (Sobbowitz), Rębiel-

czu (Rambeltsch), Gołębiewie (Golmkau), Postołowie (Postelau) i Pawłowie (Gross Paglau). W momentach zwiększonej aktyw-

ności na przejściach punkty te zasilali dodatkowi urzędnicy skarbowi z Wydziału Skarbowego Krajowego Urzędu Ceł w Wolnym 

Mieście Gdańsku. Funkcjonariusze pracujący na tym odcinku trudnili się przede wszystkim kontrolą dokumentów osób przekra-

czających granicę, limitem przewożonych przez nich towarów oraz często także zadaniami typowo celno-skarbowymi. 

O ile kontrola przy przekraczaniu granicy lądowej nie była skomplikowana, to warto wspomnieć, jak wyglądało to przy prze-

jazdach kolejowych. Wagony przewożące pasażerów z Polski do Wolnego Miasta Gdańska lub dalej, na przykład do Gdyni były 

odpowiednio oznakowane i zamknięte. W związku z tym pasażerowie jadący z Tczewa do Gdyni nie mieli możliwości wysiadania 

na dworcach gdańskich. Z kolei tych, którzy podróżowali z  terenu Polski na terytorium Wolnego Miasta Gdańska obowiązy-

wała w Pszczółkach kontrola paszportowa. Wagony były kontrolowane przez pracowników wspomnianej terenowej placówki 

granicznej. Każdy przypadek nielegalnego przekroczenia granicy zgłaszany był do gdańskiej policji. Ta z kolei różnie traktowała 

1 Wydział ten w latach 30. ubiegłego wieku został przemianowany na Referat Graniczny, a zajmował się organizacją służby granicznej i pro-
wadzeniem szkolenia granicznego, doborem odpowiedniego personelu oraz kontrolą ruchu granicznego oraz w pasie. 
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takie osoby, od przykładnego ukarania do otrzymania zatrudnienia w gdańskiej policji. Znane były także przypadki werbowania, 

uciekinierów z terenu Polski, w szeregi wywiadu niemieckiego. 

Jak już wyżej wspomniano, w Pszczółkach znajdowała się także terenowa komórka Wydziału Celnego, nazywana Granicznym 

Urzędem Celnym. Był on jedynym tego rodzaju urzędem na granicy polsko-gdańskiej, a zajmował się sprawami akcyzowo-mo-

nopolowymi. Zatrudniał na początku lat 20. XX wieku 13 urzędników.

Warto przypomnieć, że Wolne Miast Gdańsk objęte zostało obszarem celnym Drugiej Rzeczpospolitej, co wynikało z posta-

nowień traktatu wersalskiego. Stąd też do nadzorem nad Krajowym Urzędem Ceł i jego komórkami terenowymi zajmował się 

polski Inspektorat Ceł w Wolnym Mieście Gdańsku, co wynikało także z umów polsko-gdańskich. Nie było to przyjmowane 

przychylnie przez władze gdańskie, co powodowało wiele komplikacji w sprawach granicznych. Z tym wiązały się często afery 

przemytnicze i inne działania osłabiające skarb państwa polskiego. Na to wszystko często przyzwalali gdańscy pogranicznicy, 

wiedząc że kontrola polska może jedynie odwoływać się do wyższych instancji na nieodpowiednią pracę celników, zamiast 

reagować na miejscu. 

Stacja kolejowa w Pszczółkach. Lata 1920-1926. Źródło: Fotopolska-Eu

Dom celników Gdańska 3. Fot. Artur Jendrzejewski Dom celników Gdańska 7
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Nadzorem, z ramienia Inspektoratu Ceł, nad funkcjonariuszami celno-granicznymi w Pszczółkach i okolicach zajmowała się 

specjalna Grupa IV. Kierował nią st. insp. celny E. Stencel, a na odcinku nas intersującym, czyli Kałdowo-Szymankowo-Pszczółki-

-Piekło sprawy te realizował insp. celny F. Adrian.

Do dnia obecnego w Pszczółkach zachowały się dwa budynki świadcząc o pobycie tam celników. Zlokalizowane są one przy 

ul. Gdańskiej pod numerami 3 i 7. Mieszkali tam celnicy, którzy na co dzień realizowali obowiązki celno-graniczne w pomiesz-

czeniach na dworcu kolejowym w Pszczółkach oraz na pobliskich przejściach granicznych. Te niepozorne parterowe budynki 

z wykuszem i zatokowym oknem od wschodu pokryto wysokim, dwukondygnacyjnym dachem polskim. Otynkowane, ceglane 

bryły przykrywa dach i szczyty z dachówką karpiówką. W obu budynkach zachowana została część stolarki okiennej głównie 

w partii dachowej. Oba pobudowano w latach 20. poprzedniego stulecia.

Taki opis widnieje w Kartach Gminnej Ewidencji Zabytków, a datowany został na rok 2006. Dzisiaj, po 14 latach od tych zapi-

sów, oczom przechodniów ukazał się obraz, który może martwić. Chodzi o to, że dawne mieszkanie celników przy ul. Gdańskiej 

3 zostało przeznaczone do rozbiórki. Świadczy o tym informacja wywieszona na budynku oraz oznaczenie go specjalną taśmą. 

Nie są znane szczegóły tego powodu, ale może, jeśli byłoby to możliwe, udałoby się wyremontować budynek zachowując war-

tość historyczną. 

Pszczółki to piękna miejscowość z dość bogatą przeszłością, a wszystko to dzięki rewelacyjnemu położeniu geograficznemu, 

bliskości dużych aglomeracji miejskich i burzliwej historii tego regionu. Trzeba zatem wyszukiwać i upowszechniać różnorakie 

historie związane z regionem, bo tak rodzi się przywiązanie i tożsamość kulturowo-historyczna. Warto także oznaczać miejsca hi-

storyczne, aby pamięć o nich trwała. Stąd też być może udałoby się oznaczyć wspomniane budynki przy ul. Gdańskiej i dworzec 

kolejowy, jako miejsca związane z pobytem i działalnością gdańskich celników w Pszczółkach. Przede wszystkim jednak, należy 

znać historię swojego regionu i dbać aby nie odeszła ona w niepamięć.
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Tomasz Jagielski

Wizyta Komisarza Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Trąbki Wielkie. Święto 11 Listopada 1938 roku

11 Listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Symboliczna data 

upamiętniająca uwolnienie z  niemieckiego więzienia i  przybycie do  Warszawy 

Józefa Piłsudskiego. Uruchomiło to  lawinę zdarzeń politycznych z  początkami 

tworzenia polskiej państwowości. Proces ten trwał kilka lat i  obfitował w  wiele 

burzliwych i dramatycznych wydarzeń historycznych: powstań śląskich i wielko-

polskiego, bitwę warszawską czy boje orląt lwowskich. Legioniści Józefa Piłsudskie-

go czcząc kult swojego Marszałka i odzyskanie niepodległości po latach zaborów 

organizowali wiele wydarzeń i uroczystości. Dopiero w roku 1937 decyzją Sejmu 

RP usankcjonowano to święto prawnie. W wielu miejscach Polski rodacy pamiętali 

o wydarzeniach z 1918 roku. Także mieszkający na terenie Wolnego Miasta Gdań-

ska pamiętali o tej rocznicy. Pośród wrogiej niemieckiej społeczności ich wysiłki 

zasługują na przypomnienie i upamiętnienie. W Trąbkach Wielkich w 1938 roku 

pracował jako nauczyciel Zygmunt Kurek. Pochodzący z  Inowrocławia pedagog 

czynił wiele wysiłku by propagować polskie wartości. W latach 1936-1939 na tere-

nie Wolnego Miasta Gdańska organizował kursy haftu i szycia, zbiórki harcerskie, 

chór i amatorski teatr, propagował polską prasę. Za swą działalność był szykano-

wany i dwukrotnie aresztowany przez zniemczone władze WMG. Po wojnie opisał 

swoją pracę w publikacji pt. „Trzy lata w Wolnym Mieście Gdańsku 1936 – 1939”.

A tak scharakteryzował obchody 11 listopada 1938 roku w Trąbkach Wielkich:

Niedziela 15  listopada 1938  roku zapowiadała  się we  wsi jak każdy zwykły świą-

teczny dzień. Tylko z okazji minionego Święta Niepodległości połączone chóry dzieci 

ze szkoły w Trąbkach Wielkich i Ełganowa miały śpiewać w czasie mszy świętej a na-

stępnie na  akademii w  szkole. Od  dawna praktykowaliśmy zwyczaj występowania 

chórów z towarzystwem dwojga skrzypiec, co zapewniało nam prawidłowe i czyste 

wykonanie I i II głosu przy cichym akompaniamencie organów. Tak wykonane pieśni 

w znacznym stopniu uświetniały każde niedzielne polskie nabożeństwa. Dla niemiec-

kich katolików podobnych nabożeństw nie  było. Nic też dziwnego, że  w  niektórych 

naszych mszach uczestniczyli również niektórzy miejscowi Niemcy, a  wśród nich 

właściciel majątku Burandt, który wprawdzie był ewangelikiem, ale  – jak twierdził – 

lubił słuchać chóru polskich dzieci śpiewających przy akompaniamencie skrzypiec 

i organów.

Wychodziłem właśnie z mieszkania, kiedy przez okno zauważyłem dwa przejeżdża-

jące samochody z biało – czerwoną chorągiewką i znakiem rejestracyjnym korpusu dy-

plomatycznego. Nie przywiązywałem do tego faktu większego znaczenia, gdyż nieraz 
Marian Chodacki, Komisarz Generalny 

Rzeczypospolitej Polskiej  
w Wolnym Mieście Gdańsku

Zygmunt Kurek, polski nauczyciel 
w Trąbkach Wlk.
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przejeżdżały tędy samochody z podobną rejestracją, jadąc w stronę granicy polsko – gdańskiej. W połowie drogi dogoniła mnie jedna 

z uczennic z wiadomością od K. Pawłowskiej, że do kościoła przyjechali „jakieś pany”. A ja tego dnia właśnie byłem trochę spóźniony.

Do rozpoczęcia mszy pozostało niewiele czasu. Przed wejściem na chór zobaczyłem siedzącego w fotelu przed ołtarzem Komisarza 

Generalnego RP Ministra Mariana Chodackiego, a przy nim dwóch naszych posłów do Gdańskiego Volkstagu: Antoniego Lendziona 

i Bronisława Budzyńskiego oraz wiele innych osób z Komisariatu RP w Gdańsku. Na chórze, obok naszych dzieci ulokowali się członko-

wie Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” z Gdańska.

Niezapowiedziany przyjazd tylu gości i chóru z Gdańska był dla nas całkowitym zaskoczeniem. Widocznie do Gdańska – pomyśla-

łem sobie – nie dotarła jeszcze wiadomość, że mamy własny wspaniały chór. Ktoś tam w Gdańsku – myślałem – zdecydował, że panu 

Ministrowi musi towarzyszyć rodzimy chór. Jakoś pogodziliśmy się i na tej uroczystej mszy, występowały oba chóry.

Po nabożeństwie odbyła się w naszej szkole – zgodnie z programem – akademia z okazji Święta Niepodległości.

Wszystkich gości oraz liczne zebraną społeczność polską powitała najstarsza działaczka tutejszej Polonii, ochroniarka K. Pawłowska. 

Najpierw rozpoczęły się występy przedszkolaków a potem młodzieży szkolnej, która zdążyła się już przebrać w harcerskie mundury. Wy-

glądali wspaniale. Do dziś zachowały się w mojej pamięci ich roześmiane twarze, wpatrzone w pełną godność postać przedstawiciela 

naszego Rządu w WM Gdańsku.

Panu Ministrowi bardzo podobał się nasz występ i w kościele, i na akademii. Pieśni żołnierskie – jak mówił – bardzo przypominały mu 

lata jego młodości, kiedy jako ochotnik wraz z legionami Józefa Piłsudskiego walczył o niepodległość naszego kraju. Gratulował dzie-

ciom wspaniałych osiągnięć artystycznych, a nam życzył wytrwania, aby każde polskie dziecko, opuszczając tę szkołę, mogło kiedyś 

w swojej pracy zaświadczyć o polskości tych ziem.

Po akademii odbyło się spotkanie z członkami Zarządu Gminy Polskiej – Związku Polaków, w którym również brali udział najstarsi 

mieszkańcy wsi.

Obrazując warunki życia wyrażano obawy, by nie powtórzyły się wypadki, takie jak w Pszczółkach i w Pruszczu, gdzie policja dopro-

wadzała polskie dzieci do niemieckiej szkoły.

Poruszano również sprawy zatrudniania młodych Polaków, którzy na tym terenie nie mogą znaleźć pracy, gdyż niemieccy chlebo-

dawcy pod naciskiem swej partii obawiają się przyjąć absolwentów polskich lub członków polskich organizacji.

Przybyłe z Ministrem osoby skrzętnie notowały wszystkie przedstawione problemy i postulaty, które właściwie posłom naszym były 

już znane, gdyż w tych i innych sprawach uprzednio informowano Zarząd Główny GPZw. Pol. Oraz Macierz Szkolną.

Na zakończenie tego spotkania zabrał głos pan Minister. Zapewniał nas, że nigdy nie zapomni o narodzie polskim mieszkającym 

na wsiach na terenie WM Gdańska. Przyznał, że życie Polaków, zwłaszcza zamieszkałych na wsi, nie jest łatwe, że wiele przedstawio-

nych problemów jest mu znanych i w ich sprawach podejmuje interwencje w Senacie WM Gdańska.

Słowa Ministra, jak również i naszych posłów, przyjęte zostały szczerą owacją i radością. Następnie Minister i towarzyszące mu osoby 

udały się do sąsiedniego Ełganowa.

Polska szkoła w Trąbkach 
Wielkich w 1938 r.



51

Piotr Wójcik, Marcin Świerczyński

Historia pewnego szyldu

W 2019 roku włodarze miasta zlecili sprzątanie par-

ku prowadzącego z okolic Urzędu Miasta w kierunku 

dworca. Porośnięty wieloma wierzbami, poprzecinany 

rowami melioracyjnymi, zapewne po  to  by osuszyć 

podmokły teren. Od  północy zamykała teren prome-

nada, którą można było dostać  się z  obecnej ulicy 

Grunwaldzkiej do  dworca, od  południa ulica Mickie-

wicza (dawna Fabekweg), od  wschodu obecna ulica 

Grota Roweckiego a zachodu ul. Grunwaldzka. W oko-

licy, gdzie znajdowała się rozlewnia wód mineralnych, 

staw i  gospodarstwo ogrodnicze rodziny Popieniuk 

(dawniej rodziny Zindel) przeprowadzono wyrówna-

nie oraz uprzątnięcie terenu. Na  dawnych mapach 

nic nie wskazywało, aby w sprzątanym rejonie mogły 

znajdować  się jakieś zabudowania. Owszem, w  tych 

rejonach znajdował się wydzielony fragment jednostki 

wojskowej, a w czasie drugiej wojny znajdował się tutaj 

jeden z największych ośrodków Jungvolk na Pomorzu. 

Pomimo tego zaciekawiła nas sytuacja sprzątania daw-

no nieruszanego, wręcz dziewiczego terenu. W trakcie 

czyszczenia dało  się zauważyć wychodzące cegłów-

ki, poniszczone fragmenty butelek poniemieckich, 

porcelany, a  także torów kolejki wąskotorowej. Wśród 

wywożonych śmieci trafił się prawdziwy rarytas – ema-

liowana tabliczka firmy ubezpieczeniowej Allianz. Leżała praktycznie na trawniku, wyrzucona przez zbierający gruz ciężki sprzęt. 

Znaleziony emaliowany szyld o wymiarach 15 cm na 22 cm pochodzi z fabryki Schulze & Wehrmann z niemieckiego miasta 

Eberfeld, dzisiejszej dzielnicy Wuppertalu. Fabryka działała w latach 1893-1949. Z uzyskanych informacji od specjalistów z porta-

lu schilderjagd.de wiemy, że szyld pochodzi z około 1910 roku, jest dość rzadko spotykany i zapewne zawieszony był na prusz-

czańskim budynku. Wartość szyldu w tym stanie jest ciężka do oszacowania, ale egzemplarze w bardzo dobrym stanie osiągają 

cenę nawet 400 €. Przypuszczalnie budynek ubezpieczony był od zdarzeń losowych takich jak pożar czy zalanie. Na początku 

XX wieku dość często w taki sposób znaczono ubezpieczone budynki. Istnieje też możliwość, iż szyld wisiał w miejscu, w którym 

istniała agencja ubezpieczeniowa firmy Allianz. Jednak gdzie dokładnie był zawieszony, tego już zapewne się nie dowiemy…

Źródło: opracowania własne, portal schilderjagd.de

historia
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fotografia

Wojciech Jung
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Biblioteka w Mierzeszynie  
przeszła metamorfozę  
Nietypowy proces tworzenia dał wyjątkowy efekt 
(z punktu widzenia projektanta)

Mowa o Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich. Powierzchnia wnętrza dostępna dla czytelników to 55,7 m2. 

Metamorfoza wnętrza rozpoczęła  się w  połowie 2018  roku, a  zakończyła w  sierpniu 2020. Był to  najdłużej trwający projekt, 

w którym uczestniczyłem, najmniejszej biblioteki jaką projektowałem, a raczej współtworzyłem…

Zazwyczaj inwestor zleca projektantowi opracowanie projektu wnętrza i wyposażenia. Powstają założenia wstępne, pierwsze 

szkice, warianty, obliczenia…, czyli od ogółu do szczegółu. Tym razem było wyjątkowo inaczej. Niespodziewanie znalazły się 

regały biblioteczne z odzysku. Decyzję trzeba było podjąć szybko. Ilość i gabaryty idealnie pasowały. Proste formy, wykonane 

z drewna… vintage z czasów PRL. I przede wszystkim bez pleców. Tak się zaczęło.

Na spotkaniu roboczym z dyrektorem Leszkiem Orczykowskim i bibliotekarką Ewą Papis ustaliliśmy, że w części wnętrza gdzie 

staną nowe – stare regały trzeba odnowić ściany i zmodernizować oświetlenie. Powstał projekt nowej aranżacji, dostosowanego 

do niej oświetlenia i kolorystyka. Podczas prac zostały wprowadzone drobne zmiany w projekcie zasugerowane przez wyko-

nawców. Realizacja przebiegła bardzo sprawnie. Przy zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu, niewielkim nakładem 

finansowym uzyskaliśmy bardzo dobry efekt, ciepło przyjęty przez czytelników.

Kilka regałów czekało niemal rok na kolejny etap pracy, czyli remont drugiej części biblioteki. Tym razem projekt z począt-

ku przebiegał standardowo – określanie i  rozmieszczenie funkcji, projekt stanowiska pracy pani Ewy, a na ścianie fototapeta 
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z wykorzystaniem zdjęcia Mierzeszyna sprzed lat. Projektowanie przebiegłoby sprawnie, gdyby tapeta nie wymknęła się spod 

kontroli. Otóż, w poszukiwaniu zdjęcia zwróciliśmy się o pomoc do mieszkańców wsi. Wieść szybko się rozeszła. Dostaliśmy 

do wykorzystania zdjęcia z archiwów rodzinnych. Miało być jedno, a skończyło się na około pięćdziesięciu zdjęciach i kilkunastu 

pocztówkach. Wszystkie były znakomite.

Przy okazji poszukiwań poznaliśmy mało znany wątek historii. Podczas II Wojny Światowej, w kościele p.w. św. Bartłomieja 

Apostoła, był przechowywany słynny tryptyk Sąd Ostateczny- Hansa Memlinga. Widać go na zdjęciach pozyskanych przez bi-

bliotekę od Instytutu Herdera do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią w Marburgu w Niemczech.

Gdyby nie to, że trzeba zamknąć projekt, zdjęć byłoby więcej. Skorygowaliśmy aranżację by to wszystko pomieścić na ścia-

nach. Zaangażowanie lokalnej społeczności oraz wsparcie kolekcjonerów m.in. Jacka Ciarkowskiego i Muzeum Narodowego 

w Gdańsku, we współtworzenie biblioteki było niesamowite. Można długo o tym opowiadać.

Po otwarciu biblioteki widać było wielkie zainteresowanie czytelników. Historia opowiedziana zdjęciami przywołała wspo-

mnienia starszych i zainteresowała młodszych mieszkańców. Notowane są informacje o historii ludzi, miejsc i zdarzeń. Wiele 

osób deklaruje udostępnienie kolejnych zdjęć. Wierzę, że ten niesamowity proces będzie się rozwijał.

Dwa lata temu, kiedy zaczynał się ten projekt, nie przypuszczałem, że mała wiejska biblioteka okaże się tak ciekawym tema-

tem. Mam ogromną satysfakcję, że mogłem być współtwórcą tego miejsca.

Zbyszek Żejmo

zb studio
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teatr

Anita Wawryk

Odbicia

Momo ogląda świat odbity w księżycu. Może to robić wiecznie, jest bowiem nieśmiertelna. Złowione w tarczy księżyca ocza-

rowanie i pragnienie miłości daje jej odwagę do życia. Nieśmiertelność staje się mdła i niewystarczająca. Aby się jej wyrzec, 

trzeba porzucić swój kosmos i stać się Kobietą z wszelkimi tej decyzji konsekwencjami. Stale szukać odbić swoich pragnień 

i lęków, a potem przeżyć je naprawdę. Odnaleźć się między prawidłami przyjęcia i następstwa a buntem podszytym rozpaczą 

i niezgodą... , gdy pojawienie się Nowej sprawia, że brakuje księżyca, że nie można już znaleźć odbicia …, że trzeba się posunąć, 

zatrzymać … Bez marzeń, bez uczestnictwa, bez uczuć, bez ryzyka, bez celu – cena nieśmiertelności. 

Rodzenie, szukanie, kochanie, ufanie, chronienie, czekanie, zwątpienie, cierpienie, wspieranie, umieranie – cena życia. 

Kobiety wybierają życie. Bez gwarancji szczęśliwego... Bez żadnej gwarancji.

*

Spektakl „Odbicia” inspirowany jest baśnią o srebrnym lustrze Michaela Ende (Momo); w scenariuszu – za zgodą autorów - 

wykorzystano fragmenty tekstów Rocha Urbaniaka (Papiernik) i Krystyny Miłobędzkiej. *Scenariusz i reżyseria – Anita Wawryk  

* Scenografia / kostiumy – Alina Sosnowska * Śpiew – Agata Półtorak, Beata Meus * Szklane dźwięki – Anna Szafraniec * Głos 

z offu ( Papiernik) – Piotr Duda * Grupa teatralna Stowarzyszenia KomuKulturka
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W spektaklu wystąpiły: Aleksandra Majocha, Alina Sosnowska, Wioletta Ulatowska, Mariola Wojciechowska, Barbara Borkow-

ska, Agata Niemirowicz-Szczytt, Katarzyna Chwiećko, Magdalena Babicka, Iwona Koralewska, Alicja Krajewska, Jolanta Cirocka, 

Anna Szafraniec, Katarzyna Wujczak

Współpraca – Anna Kwidzińska. Projekt afisza i programu – Weronika i Zuzia Wawryk. Światła – Jan Kobiela. Zdjęcia – Marianna 

Pawłusiów.

Spektakl zrealizowany został przy wsparciu Gminy Kolbudy.

Spektakl połączono ze  zbiórką pieniędzy na  rehabilitację Jana Konieczka – jednego 
z  nas: syna, brata, sąsiada, mężczyzny, który w  wypadku rowerowym złamał kręgosłup  
i  POTRZEBUJE POMOCY FINANSOWEJ, SOLIDARNOŚCI, WIARY I  DOBRYCH MYŚLI.  
Prosimy o nie.
KRS 272 272

Fot. Marianna Pawłusiów
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muzyka

Cezary Koziara

The Kasztan 

Ciekawa nazwa dla zespołu rockowego, ale skoro mogło być The Rolling Stones czy The Animals to, dlaczego 
nie „The Kasztan”. Oj działo się w muzyce lat 90- tych na terenie Pruszcz Gdańskiego i okolicznych gmin. O sprzęt już 
było stosunkowo łatwo (wystarczyło zarobić trochę kasy), więc przyszła pora na warstwę artystyczną, teksty i mu-
zykę a to nie takie łatwe. O ile z weną do kompozycji nie było problemu to, aby napisać dobry, nieprzegadany tekst 
było o wiele trudniej. Zespoły powstawały i kończyły działalność. Długie próby w salkach domów kultury wymagały 
dyscypliny i poświęcenia, ale  jak wszyscy wiemy, aby otrzymać zadowalającą jakość trzeba z reguły włożyć dużo 

„The Kasztan” podczas próby w sali 
kominkowej klubu „M-6”

„The Kasztan” w klubie „Clan”
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pracy i serca. „Proszę pana czy ten zespół mógłby zacząć ćwiczyć inny utwór, ten jest super, ale znam już na pamięć” 
- zapytał kiedyś telefonicznie pan mieszkający blisko Klubu „M-6” gdzie praktycznie codziennie do późnych godzin 
wieczornych a także w weekendy odbywały się próby rockmanów. 

To był właśnie The Kasztan, który szlifował jedno ze swoich najlepszych, autorskich dzieł przed zbliżającym się 
koncertem. „Nie było zmiłuj”. Każdy musiał być przygotowany, perfekcyjnie znać utwór oraz idealnie odgrywać swoje 
partie solowe, co wymagało również ćwiczenia domowego. Tacy właśnie byli muzycy The Kasztan, chociaż niepo-
zbawieni poczucia humoru, które bardzo pomagało w trudnych momentach.

The Kasztan powstał 1995 roku w Osiedlowym Klubie M-6 w Pruszczu Gdańskim. Grał w składzie: Tomasz Goryc-
ki - gitara, Daniel Mazurowski - gitara, Piotr Klimuszko - bas, Sebastian Mazurowski - vocal i Bartosz Rozen-
berg – perkusja. Grupa nastawiona była od początku na własne utwory, ale też nie gardziła klasycznymi przebojami 
zespołów Breakout czy Led Zeppelin. Zespół korzystał z sali prób w „M-6”. Dużo koncertował w klubach Trójmiasta, 
na scenie Dni Pruszcza Gdańskiego, zawsze podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dając kilka koncertów 
w różnych miejscach. Brał udział w wielu przeglądach rockowych organizowanych w Trójmieście. W szczycie po-
pularności The Kasztan koncertował na nadmorskiej scenie w Gdańsku-Brzeźnie, w 2000 roku dla ponad 10 tysięcy 
słuchaczy. Swoje dokonania zespół zachował na trzech płytach, które nigdy nie trafiły do otwartej sprzedaży. Zespół 
zakończył działalność w 2000 roku. /Red./

Członkowie zespołu są aktywni do dnia dzisiejszego w różnych formacjach. Jedną z nich jest HMDW, ale to już 
trochę inna historia.

„The Kasztan” podczas Dni Pruszcza Gdańskiego

„The Kasztan” podczas  
Przeglądu Janiszewskiego  

– Klub Nr 5 w Sopocie
Fot. Archiwum zespołu
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Pruszczańskie 
Przedsiębiorstwo 
Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. 

Działa na  rynku od  1992  roku. Prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą w  zakresie wytwarzania, przesyłu 

i  dystrybucji energii cieplnej na  potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i  przygotowania ciepłej wody 

użytkowej dla odbiorców z terenu województwa pomorskiego.

Działa w oparciu o przyjazne dla środowiska technologie i rozwiązania, które gwarantują klientom bezpieczny i niezawodny 

dostęp do ciepła.

Podstawowe obszary działalności „PEC” to budowa i modernizacja źródeł ciepła, sieci przesyłowych, węzłów cieplnych oraz 

instalacji odbiorczych. Instalowanie, eksploatacja, konserwacja i  remonty urządzeń oraz obiektów ciepłowniczych, takich jak 

kotłownie, węzły cieplne oraz instalacje wewnętrzne ciepłej wody, centralnego ogrzewania, paliwa gazowego.

HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA
Rok 1992 – POCZĄTEK
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. rozpoczyna działalność operacyjną w dniu 1 lipca 1992 r. Firma 

posiadała wówczas 6 kotłowni lokalnych wyposażonych w kotły miałowe i węglowe.

1993-2003 – OKRES WIELKICH MODERNIZACJI
1993 – pierwsza modernizacja kotłowni. W trosce o środowisko kotły węglowe zastąpiono 

urządzeniami zasilanymi paliwem ciekłym. Rozpoczęto w  ten sposób proces wymiany kotłowni miałowych na źródła cie-

pła działające w  technologii gazowo-olejowej oraz modernizacji sieci–kanałową sieć przesyłową wymieniano na sieć wyko-

naną w technologii rur preizolowanych. Największe remonty i modernizacje zrealizowane w tym okresie na terenie Pruszcza 

Gdańskiego:

1999 – kotłownia przy ul. Tysiąclecia 16 wraz z wymianą fragmentów sieci ciepłowniczej. W 

odremontowanym budynku zlokalizowano siedzibę spółki,

2001 – kotłownia przy ul. Obrońców Wybrzeża 14 z wymianą fragmentów sieci ciepłowniczej,

2003 – kotłownia przy ul. 24 marca 5 wraz z modernizacją ok. 1000 mb 

sieci ciepłowniczej.

Od 2003 roku „PEC” nie posiada żadnych źródeł ciepła oddzia-
ływujących negatywnie na środowisko, co znacząco poprawiło 
jakość powietrza w mieście!

2005 – spółka wprowadza zdalny system monitorowania sprawności 

swoich urządzeń (200 punktów kontrolnych).

OD 2008 – CZAS ROZWOJU
„PEC” rozszerza obszar działalności i  buduje kotłownie poza Prusz-

czem Gdańskim (Straszyn, Rotmanka, Juszkowo)

2010 – Spółka buduje system ciepłowniczy dla osiedla „Komarowo” 

w Pruszczu Gdańskim. Obejmuje on kotłownię wyposażoną w 2 kotły 

o łącznej mocy 1,46 MW, sieć przesyłową oraz węzły ciepłownicze wraz 

z urządzeniami pomiarowo–rozliczeniowymi.
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Przedsiębiorstwo rozpoczyna współpracę z deweloperami z Rotmanki, Straszyna oraz Trójmiasta. Do tej pory zostało wybudo-

wane 55 kotłowni w technologii gazowej, o łącznej mocy zainstalowanej 20,6405 MW.

2015 – „PEC” wdraża system zarządzania jakością zgodny ze standardami ISO 9001:2008 oraz system telemetrii obiektów cie-

płowniczych. Obecnie wszystkie obiekty w postaci źródeł ciepła, węzłów ciepłowniczych są objęte systemem zdalnego moni-

toringu i sterowania. 

2019  - Przedsiębiorstwo intensywnie rozbudowuje moce wytwórcze oraz system przesyłowy doprowadzając go w  nowe 

rejony miasta umożliwiając korzystanie z ciepła sieciowego kolejnym grupom odbiorców. Podejmuje działania umożliwiające 

systemowi grzewczemu miasta uzyskanie miana efektywnego sytemu ciepłowniczego.

W tym samy roku otrzymuje dofinansowanie z NFOŚiGW na realizacje zadania pn: Budowa systemu wysokosprawnej koge-
neracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o. przy ul. 24 marca 5, 
83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim. 

W tym samym roku przystępuje do budowy nowoczesnego źródła ciepła tym samym poprawiając bezpieczeństwo i pew-

ność dostaw ciepła dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. 
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XVIII Konkurs „Powiatowa  
Kartka Świąteczna  
– cz. I. Karta Bożonarodzeniowa”

Do konkursu zgłoszono łącznie 55 prac. 

Zwyciężyła kartka Mai Miąsik - ZSO Nr 1 w Pruszczu Gdańskim,

II miejsce Borys Abramowicz – Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych,

III miejsce Julia Zubel - ZSO Nr 1. 

Wyróżnienia: Olaf Wichman – Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich,

Michalina Olszewska Szkoła Podstawowa Trąbki Wielkie, Wojciech Skrzypkowski Szkoła Podstawowa w  Pomlewie, Korne-

lia Dereszkiewicz – Szkoła Podstawowa w Wocławach, Dariusz Soczek ZSO Nr 1 w Pruszczu Gdańskim, Natalia Dżurko Szkoła 

Podstawowa w Cedrach Małych, Amelia Jankowska Szkoła Podstawowa w Czerniewie, Zofia Seredyńska Szkoła Podstawowa 

w Cedrach Wielkich, Kinga Piwowarska Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich, Maria Smus ZSO Nr 1 w Pruszczu Gdańskim, 

Zuzanna Żachowska Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszczu Gdańskim, Wiktoria Iwańciów Szkoła Podstawowa w Przejazdowie.
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Fundatorzy wydania kwartalnika „Neony-Tożsamość” nr 4(20) 2020 r.

Anna Flis, Maria Chmiel, Tadeusz Karmazyn, Roman Ciesielski    

Sprostowanie: W numerze 3(19) , na okładce, błędnie podano imię autorki artykułu – Elżbieta Zbirohowska-Kościa. Powinno 

być – Gabriela Zbirohowska-Kościa, XV - wieczne freski w Pręgowie. Przepraszamy.



Pruszczańska  
Karta Mieszkańca

Od września mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mogą cieszyć się własną Kartą Mieszkańca dzięki nowemu progra-
mowi miejskiemu, który ruszył w połowie miesiąca. Projekt wciąż się rozwija, ale już teraz posiadacze kart mogą 
korzystać m.in. z Pakietu bezpłatnych przejazdów, Pakietu GPSZOK oraz ze zniżek i ulg u partnerów w Pakiecie Miesz-
kańca. Uzyskanie karty jest proste, wystarczy złożyć wniosek - online lub osobiście w Urzędzie Miasta - i dołączyć do 

powiększającego się grona ponad 1700 użytkowników.
- Bardzo ważny był dla nas start programu we wrześniu ze względu na dzieci i młodzież szkolną. – mówi Janusz Wróbel, Burmistrz 

Pruszcza Gdańskiego. - Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 20 roku życia z adre-
sem zamieszkania w Pruszczu Gdańskim. Posiadając aktywny Pakiet Bezpłatnych Przejazdów na Pruszczańskiej Karcie Mieszkańca 
nie ma konieczności okazywania przy kontroli innego dokumentu. Jest to o tyle istotne, że w nowych legitymacjach szkolnych nie 
widnieje już adres zamieszkania i należałoby go potwierdzić w inny sposób. Karta Mieszkańca jest wygodnym i łatwo dostępnym 
narzędziem, które pozwoliło nam tę lukę wypełnić.

Na początku października wdrożony został Pakiet GPSZOK (Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Umoż-

liwia on wygodną i prostą weryfikację mieszkańca i oddanie odpadów w punkcie. Każdy, kto chce skorzystać z możliwości oddania 

odpadów przy ulicy Kupieckiej, może to zrobić bez konieczności okazywania dodatkowych dokumentów, tj. dowodu czy rachun-

ku za media, wystarczy aktywna Karta Mieszkańca. Na koncie użytkownika karty po zalogowaniu na portalu mieszkamwpruszczu.

pl jest też dostępna informacja, ile  kilogramów z danego gospodarstwa domowego można jeszcze oddać w tym roku.

Podstawowym pakietem na karcie, który użytkownicy otrzymują od razu po zweryfikowaniu wniosku, jest Pakiet Mieszkańca. To 

dzięki niemu mieszkańcy mogą korzystać ze zniżek i ulg u partnerów programu. W punkcie, który dołączył do programu Pruszczań-

skiej Karty Mieszkańca wystarczy okazać kartę, elektroniczną lub plastikową, i po poprawnej weryfikacji można cieszyć się zakupa-

mi w obniżonej cenie. Katalog partnerów wciąż się powiększa. Obecnie znajduje się tam 17 firm, wśród których są: punkt przeglądu 
i naprawy ekspresów do kawy, kwiaciarnia, punkt ksero, fotograf, sklep z odżywkami, piekarnia, restauracja, salon optyczny, studio 

kosmetologii, agencje reklamowe, taxi i serwis samochodowy. 

Szczegóły dotyczące ofert poszczególnych partnerów znajdują 

się w ich opisach w katalogu. 
- Pakiet Mieszkańca to nie tylko nowe możliwości dla mieszkań-

ców – podkreśla Janina Wilkos-Gad, kierownik Referatu Współ-
pracy i Promocji -  to także działanie, które wspiera prezentację 
lokalnych przedsiębiorców, zachęcając mieszkańców naszego 
miasta do korzystania z ich oferty.

2021: rozwój programu i bezpłatny przyjazd linią 107 
tylko z Kartą

W przyszłym roku program dalej będzie się rozwijał. Najważ-

niejszą nową funkcją, która pojawi się na karcie już 1 stycznia 

2021 roku będzie bezpłatny przejazd autobusem 107. To we-

wnętrzna linia miejska i bezpłatnie będą mogli nią podróżować 

wyłącznie posiadacze aktywnej Karty Mieszkańca. Pozostałe oso-

by, chcąc skorzystać z przejazdów linią 107, będą musiały kupić 

bilet zgodny z cennikiem ZTM Gdańsk. Wśród planów rozwoju 

karty jest także integracja z już istniejącymi programami miejski-

mi. O szczegółach będzie można przeczytać na stronie projektu 

www.mieszkamwpruszczu.pl. 
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Jak uzyskać kartę lub dołączyć do partnerów programu?
Wniosek o Kartę i Pakiet Mieszkańca można złożyć online, zakładając konto na portalu www.mieszkamwpruszczu.pl lub osobi-

ście w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim. W każdej chwili można też dołączyć do grona partnerów programu i w ten sposób 

promować swój biznes oraz wzmocnić świadomość marki wśród mieszkańców. Potrzebne informacje znajdują w zakładce „Jak 

zostać partnerem”.

W sprawie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca można również kontaktować się mailowo lub telefonicznie:

Dla mieszkańców: 
e-mail: kontakt@mieszkamwpruszczu.pl  

tel. +48 58 775 99 64

Dla partnerów:
e-mail: partnerzy@mieszkamwpruszczu.pl

tel. +48 58 775 99 58

tel. +48 58 775 99 59




